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Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah 
dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam 
Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan Roh, dan janganlah 
anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah 
yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga 
Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya ... 

1 Tesalonika 5: 16-23

Sri Paus Fransiskus isytihar 
Tahun Santo Yosef 
VATIKAN: Pada Pesta Maria 

Dikandung Tanpa Noda, 8 
Disember, Sri Paus Fran-

siskus telah mengumumkan tahun 
istimewa iaitu Tahun Sto Yosef yang 
merayakan 150 tahun peringatan 
orang kudus itu sebagai pelindung 
Gereja, model seorang bapa dan 
pengantara doa pada masa moden 
ini.  

Tahun Santo Yosef bertujuan untuk men-
dorong umat beriman agar mengikuti teladan 
santo itu sehingga mereka dapat memperkuat 
“kehidupan iman mereka setiap hari sepenuhn-
ya dalam kehendak Tuhan.”

Sri Paus juga mengeluarkan surat apostolik 
yang didedikasikan untuk ayah angkat Yesus 
itu.

Dalam surat berjudul “Patris corde” atau 
“Dengan Hati Seorang Ayah,” Sri Paus Fransis-
kus menulisnya dengan latar belakang pande-
mik Covid-19, yang, katanya, telah membantu 
kita melihat dengan lebih jelas pentingnya 
seseorang yang biasa-biasa sahaja tetapi amat 
sabar dan menawarkan harapan setiap hari. 

Mereka adalah orang-orang yang menyeru-
pai Sto Yosef, "orang yang tidak disedari ke-
hadirannya tetapi bijaksana dan memainkan 
peranan penting yang tak tertandingi dalam 
sejarah keselamatan."

Dalam surat apostoliknya juga, Sri Paus 
Fransiskus merefleksikan kualiti kebapaan Sto 
Yosef, menggambarkannya sebagai pencinta,  

lembut dan penuh kasih, taat, menerima, dan 
“berani secara kreatif.”

Yosef juga seorang bapa yang patuh kepada 
Tuhan, dengan ‘fiat’-nya, dia melindungi Ma-
ria dan Yesus dan mengajar Anaknya untuk 
“melakukan kehendak Bapa.” Dipanggil oleh 
Tuhan untuk melayani misi Yesus, dia "beker-
jasama ... dalam misteri Penebusan yang be-
sar," seperti yang dikatakan oleh Sto Yohanes 
Paulus II, "dia adalah pelayan keselamatan 
sejati".

“Dalam Injil, Sto Yosef tampil sebagai se-
orang yang kuat dan berani, seorang pekerja, 
namun di dalam hatinya kita melihat kelembu-
tan yang luar biasa, yang bukan menunjukkan 
kelemahan melainkan sebuah tanda kekuatan 
jiwa dan untuk perhatian, kasih sayang, ket-
erbukaan yang tulus kepada orang lain, untuk 
cinta," kata Sri Paus. 

Dalam pengertian ini, St. Yosef adalah 
"pelindung khas semua orang yang terpaksa 
meninggalkan tanah air kerana perang, keben-
cian, penganiayaan dan kemiskinan." Sebagai 
penjaga Yesus dan Maria, Yosef-lah penjaga 
Gereja, penjaga Bonda Gereja dan Tubuh Kris-
tus. 

“Oleh itu, setiap orang miskin, menderita 
atau mati, setiap orang asing, setiap tahanan, 
setiap orang yang lemah adalah‘ anak ’yang 
terus dilindungi oleh Yosef. Melalui Yosef, 
"kita mesti belajar ... untuk mengasihi Gereja 
dan orang miskin," tulis Sri Paus. 

Sri Paus juga mencatat bagaimana be-
liau selama lebih 40 tahun, selepas doa pagi,  
"membaca doa kepada Sto Yosef dari buku 
doa Perancis abad ke-19 dari Kongregasi 

Yesus dan Maria." 
Menurut Bapa Suci, doa ini menyatakan 

pengabdian dan kepercayaan khususnya ke-
tika dalam percubaan kerana kata-kata penu-
tupnya:

“Bapa terkasih, seluruh kepercayaan ku 

serahkan padamu. Jangan sia-siakan permo-
honan ku, dan kerana engkau melakukan se-
muanya dengan Yesus dan Maria, tunjukkan 
kepada ku, kebaikan mu adalah sama besarn-
ya dengan kekuatan mu. — media Vatikan/ 
LiCASnews.com  

Dalam rangka peringatan 150 tahun deklar-
asi Santo Yosef sebagai Pelindung Gereja 
Universal serta Hari Raya Santa Perawan 
Maria Dikandung Tanpa Noda, Sri Paus 
Fransiskus telah mencanangkan Tahun San-
to Yosef mulai 8 Disember 2020 hingga 8 
Desember 2021.

Penitensaria Apostolik telah mengelu-
arkan dekrit yang memberikan indulgensi 
khusus selama tahun khusus itu “untuk 
mengabadikan kepercayaan seluruh Gereja 
pada perlindungan kuat dari Penjaga Yesus 
itu.”

Dalam tempoh itu, umat beriman mem-
punyai kesempatan untuk berkomitmen 
“melakukan doa dan karya baik, bagi mem-
peroleh penghiburan dan bantuan dalam 
menghadapi kesengsaraan manusiawi dan 
sosial melalui bantuan Santo Yosef, ketua 
Keluarga Nazareth." 

Dekrit yang ditandatangani oleh Peniten-
saria Utama Kardinal Mauro Piacenza dan 
wakilnya Father Krzysztof Nykiel menyat-

akan, devosi kepada Santo Yosef yang telah 
berkembang pesat sepanjang sejarah Ger-
eja, “tidak hanya menunjukkan penghorma-
tan besar kepadanya tetapi juga member-
inya banyak perlindungan.”

Magisterium Gereja itu terus menemukan 
“kebesaran yang lama dan baru dalam harta 
ini iaitu Santo Yosef, seperti guru dalam In-
jil Matius yang membawa dari gudangnya 
yang baru mahupun yang lama.”

Oleh kerana itu, karunia indulgensi yang 
diberikan melalui dektrit Penitensarian Ap-
ostolik atas mandat Bapa Suci itu “akan 
sangat bermanfaat bagi pencapaian sem-
purna tujuan yang telah ditetapkan.”

Indulgensi penuh akan diberikan bagi 
umat beriman dengan syarat-syarat biasa 
(mengaku dosa, menerima Komuni, dan 
berdoa untuk intensi Paus) bagi orang-
orang Kristian yang, dengan semangat ter-
lepas dari dosa, ikut dalam Tahun Santo 
Yosef pada kesempatan-kesempatan ini dan 
dengan cara-cara yang ditunjukkan oleh 

Penitensaria Apostolik:
v Indulgensi penuh diberikan kepada 

mereka yang akan bermeditasi setidaknya 
30 minit tentang Doa Bapa Kami, atau ikut 
Retret Rohani setidaknya satu hari yang 
mencakup meditasi tentang Santo Yosef. 

Dekrit itu menulis, “Santo Yosef, seorang 
pria beriman sejati, mengajak kita untuk 
menemukan kembali hubungan sebagai 
anak dengan Bapa, untuk memperbaharui 
kesetiaan pada doa, untuk mendengarkan 
dan menyesuaikan diri dengan pencermatan 
mendalam terhadap kehendak Tuhan.”
v Indulgensi juga dapat diterima oleh 

mereka yang, sesuai teladan Santo Yosef, 
akan melakukan pekerjaan belas kasih ro-
hani dan jasmani. 

Santo Yosef “mendorong kita untuk men-
emukan kembali nilai keheningan, kehati-
hatian dan kesetiaan dalam menjalankan 
tugas,” tulis dekrit itu.

l bersambung di mukasurat BM 6 

Indulgensi penuh sempena Tahun Sto Yosef Pada akhir Surat Apostolik Patris corde yang 
mengumumkan Tahun 2021 sebagai Tahun 
Yosef, Sri Paus Fransiskus mendorong se-
mua umat untuk berdoa kepada Sto Yosef. 
Berikut merupakan doa tambahan kepada 
Sto Yosef karangan Sri Paus Fransiskus: 

Salam, Penjaga Sang Penebus,
Suami Perawan Maria yang diberkati.

Kepadamu Tuhan mempercayakan 
Putera tunggal-Nya;

di dalam dirimu Maria
 meletakkan kepercayaannya;

dengan anda 
Kristus menjadi manusia.

Yosef yang terberkati, 
kepada kami juga,

bimbinglah kami dalam kebapaanmu
dan bimbinglah kami ke jalan kehidupan. 
Semoga kami memperoleh rahmat, belas 

kasihan dan keberanian,
dan lindungilah kami dari setiap 

kejahatan. Amen.

Edaran dalaman sahaja

Memperingati 150 tahun proklamasi sebagai pelindung Gereja Sejagat 

Sri Paus Fransiskus mengucup patung Sto Yosef sempena Pesta Yosef pada 1 Mei, 2020 
di Vatikan. Pada 8 Disember, 2020, Bapa Suci telah mengumumkan Tahun 2020-2021 
adalah Tahun Sto Yosef.  (Kredit Gambar: Media Vatikan) 
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Dari Sto Tarcisius hingga orang 
terkenal masa kini: Siapa idola kita?
Ketika saya masih kecil dan 

membesar  di  sebuah 
komuniti Katolik, kateke-

sis pada masa itu berusaha mem-
beri inspirasi kepada orang-orang 
muda dengan kisah-kisah para 
martir, orang-orang kudus, dan 
orang lain  yang hidup dengan 
cita-cita tinggi, murah hati dan 
beriman. Saya teringat satu kisah 
khusus yang menarik imaginasi 
dan memberi inspirasi kepada 
saya, kisah seorang martir Kristian 
abad ketiga, Sto. Tarcisius.

Seperti yang dinyatakan oleh 
legenda (a tau kebenaran) , 
Tarcisius adalah seorang akolit 
berusia dua belas tahun yang 
hidup pada masa penganiayaan 
Kristian perdana. Pada masa itu, 
orang Kristian di Roma sedang 
merayakan Ekaristi secara rahsia 
di katakombe.

Selepas Misa Kudus secara rah-
sia itu, ada seseorang, sama ada 
seorang diakon atau akolit, akan 
membawa Ekaristi, Sakramen 
Mahakudus, kepada orang sakit 
dan banduan. Suatu hari, setelah 
selesai salah satu Misa rahsia itu, 
si anak muda, Tarcisius, membawa 
Sakramen Mahakudus berjalan 
kaki ke penjara apabila dia dis-
erang oleh seorang penjahat. 

Dia menolak untuk menyerah-
kan Sakramen Mahakudus, 
melindunginya dengan tubuhnya 
sendiri, akibatnya, dia dipukul 
hingga mati.

Sebagai kanak-kanak berusia 
dua belas tahun, kisah itu mem-
bangkitkan imaginasi romantik 
saya. Saya mahu mempunyai cita 

rasa tinggi seperti Tarcisius, dalam 
hidup saya. Dalam imaginasi 
muda saya, Tarcisius adalah wira 
utama dan saya mahu menjadi 
seperti dia. 

Tetapi, untuk menjadi seperti 
Tarcisius, dengan budaya kita dan 
keadaan gereja kita, ia sesuatu 
yang terlalu jauh. Kita tidak lagi 
didorong dan jatuh cinta dengan 
perjuangan orang-orang kudus 
pada masa dahulu mahupun kini. 

Ya, kita masih mengiktiraf mer-
eka secara rasmi dalam gereja kita 
dan dalam cita-cita tertinggi kita, 
tetapi sekarang kita keinginan kita 
lebih kepada kehidupan orang 
kaya, terkenal, cantik, bintang pop, 
atlet profesional, berbakat fizikal, 
dan berbakat intelektual. 

Merekalah yang pada masa ini 
menyemarakkan imaginasi kita, 
menarik perhatian dan kekaguman 
kita, serta orang yang paling kita 
suka tiru. 

Pada awal abad kesembilan 
belas, Alban Butler, seorang 
Inggeris yang telah menukar 
agama, mengumpulkan kisah-
kisah kehidupan orang-orang 
kudus dan akhirnya menyusunnya 
dalam kumpulan dua belas jilid, 
yang terkenal sebagai Butler's 
Lives of the Saints. Selama hampir 
dua ratus tahun, buku-buku ini 
memberi inspirasi kepada orang 
Kristian, muda dan tua. Tetapi 
tidak pada masa sekaang. 

Hari ini, Butler's Lives of the 
Saints telah digantikan dengan 
majalah People, Sports Illustrated, 
Rolling Stone, majalah Time, dan 
pelbagai majalah lain yang 

menceritakan kehidupan orang 
kaya dan terkenal dan terpampang 
di setiap gerai surat khabar dan 
kedai runcit daftar keluar.

Sebenarnya, kami telah ‘berpin-
dah’: dari St. Tarcisius kepada 
Justin Bieber; dari Therese of 
Lisieux kepada Taylor Swift; dari 
Thomas Aquinas kepada Tom 
Brady; dari St. Monica ke Meryl 
Streep; dari St. Augustine ke Mark 
Zuckerberg; dari Julian of 
Norwich kepada Marianne 
Williamson; dan dari orang kudus 
Afrika Amerika pertama, St. 
Martin de Porres, kepada LeBron 
James. Orang-orang inilah yang 
kini memancarkan imaginasi 
romantis kita dan mengundang 
kita untuk meniru mereka. 

Jangan salah faham, bukan 
orang-orang ini tidak baik atau ada 

yang salah dengan mengagumi 
mereka. Sesungguhnya, kita ber-
hutang budi kepada mereka kerana 
semua kecantikan dan bakat mere-
ka berasal dari Tuhan yang meru-
pakan Pengarang semua perkara 
yang baik.

Dari kebajikan orang suci kepa-
da keindahan fizikal bintang filem, 
sehinggalah kepada berkat terha-
dap seorang atlet, hanya ada satu 
Pengarang yang merupakan asal 
dan sumber semua rahmat itu, 
Tuhan.

Thomas Aquinas dengan tepat 
menunjukkan bahawa untuk 
menahan dari memuji kepada ses-
eorang yang berhak adalah dosa 
kerana kita menahan makanan dari 
seseorang yang memerlukannya 
untuk hidup. Kecantikan, bakat, 
dan rahmat perlu dikenali dan 
diakui .  Kekaguman bukan 
masalahnya.

Masalahnya adalah bahawa 
meskipun kita perlu mengagumi 
dan mengakui karunia berbakat 
dan cantik, tetapi tidak bermakna 
ia harus kita tiru dan menjadikan-
nya sebagai kehidupan kita, kecua-
li jika ia turut memancarkan kebai-
kan dan kekudusan. Janganlah kita 
terlalu cepat mengidentifikasi rah-
mat Tuhan sebagai kebaikan 
moral. Namun, inilah masalahnya. 

Juga, salah satu kelemahan di 
gereja-gereja kita hari ini adalah 
bahawa walaupun kita telah ban-
yak meningkatkan dan memper-
baiki imaginasi intelektual kita dan 
sekarang ini mempunyai kajian 
teologi dan alkitabiah yang lebih 
baik dan sihat, kita masih bergelut 

untuk memahami dan menjiwain-
ya. Kita bergelut untuk membuat 
orang jatuh cinta dengan iman 
mereka, terutama dengan gereja 
mereka. Kita berjuang untuk 
menyemarakkan imaginasi roman-
tis mereka seperti yang pernah kita 
lakukan dengan meminta pertolon-
gan atau meniru kehidupan orang-
orang kudus.

Ke mana mungkin kita pergi 
dengan semua ini? Bolehkah kita 
mencari kembali orang-orang 
kudus untuk mengukuhkan cita-
cita kita? Bolehkah karya baik 
yang dilakukan hari ini oleh 
Robert Ellsberg mengenai hagio-
grafi (mengenai kehidupan orang-
orang kudus dan tokoh-tokoh 
besar moral lain sebelum kita)  
menjadi Kehidupan Orang Suci 
Butler yang baharu? Bolehkah 
biografi sekular beberapa tokoh 
moral terkenal pada zaman kita 
sendiri menarik perhatian atau 
mendorong kita untuk meniru 
mereka?  

Adakah ada St. Tarcisius di luar 
sana yang dapat memberi inspirasi 
kepada golongan muda?

Hari ini, kita sangat-sangat 
memerlukan kisah-kisah inspirasi 
tentang wanita dan lelaki, muda 
dan tua, yang telah menjalani keb-
ajikan yang gagah berani. 

Tanpa cita-cita yang boleh 
dicontohi, kita terlalu cepat men-
genali kebajikan moral dengan 
rahmat manusia dan menahan cita-
cita rohani yang lebih tinggi 
berkembang dalam diri kita. — 
Hakcipta Terpelihara 1999-2020 
@ Fr Ron Rolheiser 

Yohanes Pembaptis tampil di 
dalam masyarakat bangsa 

Israel untuk mempersiapkan mer-
eka menyambut kedatangan 
Almasih yang telah sekian lama 
dinantikan kedatangan-Nya.

Tanpa mereka ketahui, Almasih 
itu sudah datang dan berada di 
tengah mereka. Yohanes dengan 
corak hidup, perbuatan dan katan-
ya menganjak mereka bertobat, 
agar dapat menemukan Almasih 
itu.

Ertinya berusaha hidup sesuai 
dengan perintah Tuhan seperti 
disampaikan oleh para nabi besar 
seperti Musa, Elias. Untuk meny-
iapkan kedatangan-Nya kepada 
mereka itu Yohanes Pembaptis 
mengajak semua orang untuk 
mengubah corak dan arah hidup 
mereka secara total.

Bukan sebagai pertobatan 
untuk sementara atau hanya 
menurut perhitungan. Diperlukan 
suatu perubahan atau transformasi 
hidup yang mutlak. Dengan baha-
sa alkitabiah: jalan hidup yang 
berliku-liku harus diluruskan, 
yang berbukit-bukit diratakan.

Untuk melaksanakan tugas 

panggilannya, iaitu menyiapkan 
kedatangan dan perjumpamaan 
dengan Almasih, Yohannes secara 
peribadi melaksanakan sendiri 
dahulu corak hidup yang benar, 
ertinya sesuai dengan perintah 
Tuhan.

Sambil menghayatinya sendiri 
corak hidup benar itulah yang dis-
ampaikan kepada orang lain. Dia 
hidup sangat sederhana, dan ber-
kat kesederhanaannya itulah Dia 
dapat dipercayai orang lain.

Orang yang sederhana adalah 
orang yang memperkenalkan diri 
seperti adanya, bukan yang 
dibuat-buat dengan usaha dan 
cara apa-pun lainnya, agar dapat 
dinilai dan dihargai lebih baik 
daripada dalam keadaan yang 
sebenarnya.

Dalam kesederhanaannya itulah 
Yohanes Pembaptis ternyata 
tampil sebagai orang yang ber-
wibawa. Bahkan mungkin ada 
orang-orang yang menganggap 
dia sebagai Almasih.

Itulah sebabnya mengapa 
beberapa imam dan orang Lewi 
ber tanya  kepada  Yohanes 
Pembaptis: “Siapakah engkau 

sebenarnya?”. Tetapi jawabannya 
tegas dan jujur: “Aku bukan 
Mesias!”. Bukan Nabi Elia juga! 
Malahan d i tambahkannya: 
“Membuka tali kasut-Nya pun 
aku tidak layak”. Akhirnya ia 
menegaskan: “Akulah suara 
orang yang berseru-seru di 
padang gurun. Luruskanlah jalan 
Tuhan” .  In i l ah  Yohannes 
Pembaptis yang memperkenalkan 
diri kepada orang lain secara 
autentik!

Apa pesan Injil hari ini tentang 
Yohanes Pembaptis? Secara kla-
sik liturgis-gerejawi, pada awal 
Misa Adven III dinyanyikan 
Antifon Pembuka “Gaudete”, 
“Bersukacitalah senantiasa 
dalam Tuhan.  Sekal i  lagi 
kukatakan: Bersukacitalah! 
Sebab Tuhan sudah dekat”.

Maka pesan Injil hari ini kepa-
da kita ialah, bahawa kita dalam 
masa Adven bukan diajak berdu-
kacita, melainkan bersukacita. 
Namun, agar dapat bersukacita 
dengan benar, kita harus bersedia 
mendengarkan dan melaksanakan 
apa yang diserukan oleh Yohanes 
Pembaptis di padan gurun iaitu 

mahu dan berani bertobat! 
Pesan kedua yang harus kita 

laksanakan juga ialah, bahawa 
kita pun sebagai orang Kristian 
yang sudah dibaptis, harus tampil 
sebagai Yohanes Pembaptis terha-
dap sesama kita.

Kita sebagai Gereja harus 
menunjukkan kepada setiap orang 
melalui sikap dan penghayatan 
hidup Kristian yang autentik. 
Itulah seruan kita, bukan hanya 
melalui kata, melainkan terutama 
melalui kehidupan, bahawa 
Kristus adalah Almasih kita.

Maka bila kita yakin akan aja-
ran iman kita ini, maka kita sendi-
ri harus bersikap, hidup dan ber-
buat dengan jiwa dan semangat 
Yohanes Pembaptis: iaitu jujur di 
hadapan Tuhan dan sesama.

Hidup serupa itulah yang dapat 

merupakan seruan Yohanes 
Pembaptis untuk sesama kita 
pada zaman kita sekarang ini.

Apakah hidup kita masing-mas-
ing sebagai orang Kristiani sejati 
sudah merupakan tanda yang 
menunjuk kepada Yesus Kristus 
sebagai Almasih kita?

Kita perlu tahu dan sedar, baha-
wa kita sendiri dapat bertemu 
dengan Yesus Kristus sebagai 
Almasih di dalam diri sesama 
kita, yang juga memerlukan per-
tolongan kita untuk dapat bertemu 
dengan Kristus. 

Jangan sampai kita sebagai 
orang Kristian ternyata belum 
dapat menemui dan bertemu den-
gan Kristus sebagai Almasih di 
dalam diri sesama kita, yang 
harus kita jumpai dan tolong.— 
Iman Katolik 

HARI MINGGU KETIGA
ADVEN (B)

YESAYA 61:1-2A.10-11
1 TESALONIKA 5:16-24

INJIL YOHANES 1:6-8.19-28

Berani dan mahu bertobat! 
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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
Email: 

editor@herald.com.
my 

Tanya
Jawab Warna merah muda yang ertinya ada-

lah sukacita dan kebahagiaan (joy, 
happiness, rejoice) memang hanya di-
pakai pada hari Minggu Adven ketiga/ 
Gaudete Sunday (atau ke-4/Laurete 
Sunday) yang maksudnya mengingat-
kan bahawa Natal akan tiba tidak lama 
lagi. Umumnya, Gereja Katolik meng-
gunakan warna liturgi merah muda 
(pink/rose) pada jubah Paderi, untuk 
menandai bahawa hari Minggu itu be-
rada di pertengahan masa Adven. 

Digunakan hanya pada hari Minggu 
itu sahaja (dan bukan pada hari-hari 
sesudahnya) kerana setiap hari Min-
ggu pada dasarnya adalah hari per-
ayaan, di mana kita memperingati hari 
kebangkitan Kristus. Sedangkan pada 
hari-hari biasa kita kembali merenung-
kan masa Pertaubatan pada masa Ad-
ven dan warna yang digunakan adalah 
tetap ungu. 

Aturan tentang penggunaan warna-
warna dalam liturgi ada dalam no354: 
General Instruction of the Roman 
Missal bahawa : Warna-warna busana 
liturgi hendaknya digunakan menurut 
kebiasaan yang sampai sekarang ber-
laku, iaitu : 

a. Warna putih digunakan dalam 
Ibadat Harian dan Misa pada Masa 
Paskah dan Natal, pada perayaan-per-
ayaan Tuhan Yesus (kecuali peringatan 
sengsara- Nya), begitu pula pada Pesta 
Santa Perawan Maria, para malaikat, 
para kudus yang bukan martir, pada 
Hari Raya Semua Orang Kudus (1 No-
vember) dan kelahiran Santo Yohanes 
Pembaptis (24 Jun), pada Pesta Santo 
Yohanes Pengarang Injil (27 Disem-
ber), Pesta Takhta Santo Petrus Rasul 
(22 Februari) dan Pesta Pertobatan  
Santo Paulus Rasul (25 Januari). 
b. Warna merah digunakan pada hari 
Minggu Palma memperingati Seng-
sara Tuhan dan pada hari Jumaat 
Agung ; pada hari Minggu Pentakosta, 
dalam perayaan-perayaan Sengsara 
Tuhan, pada pesta para rasul dan pen-
garang Injil, dan pada perayaan-per-
ayaan para martir. 
c. Warna hijau digunakan dalam Ibadat 
Harian dan Misa semasa Masa Biasa 
sepanjang tahun. 
d. Warna ungu digunakan dalam Masa 
Adven dan Pra-Paskah. Tetapi dapat 
juga digunakan dalam Ibadat Harian 
dan Misa arwah. 

e. Warna hitam dapat digunakan, ka-
lau memang sudah biasa, dalam Misa 
arwah. 
f. Warna merah muda dapat diguna-
kan, kalau memang sudah biasa, pada 
hari Minggu Gaudete (Minggu Adven 
III) dan hari Minggu Laetare (Minggu 
Prapaskah IV). 

Majlis para Uskup boleh menentu-
kan perubahan-perubahan yang lebih 
serasi dengan keperluan dan kekhusu-
san bangsa setempat. Penyelarasan itu 
hendaknya diberitahu kepada Takhta 
Apostolik. Ini ditambah pula melalui 
panduan “Redemptionis Sacramen-
tum” No 121 dan 127: 

121. “Keaneka-ragaman warna bu-
sana liturgis dimaksudkan untuk men-
gungkapkan secara lahiriah dan ber-
hasil-guna ciri khas misteri iman yang 
dirayakan dan untuk mengunkapkan 
juga makna tahap-tahap perkemban-
gan dalam kehidupan Kristian dalam 
kerangka tahun liturgi”. 

Dari segi lain, perbezaan “tugas 
dalam perayaan Ekaristi dinyatakan 
secara lahiriah dalam keanekaan bu-
sana suci. Apalagi busana suci itu hen-
daknya juga untuk menunjang keinda-

han upacara itu sendiri". 
127. Dalam buku-buku liturgi di-

berikan izin khusus untuk mempergu-
nakan busana suci yang meriah atau 
kelihatan lebih mulia pada kesempa-
tan-kesempatan Hari Raya, sekalipun 
tidak sesuai dengan warna yang diten-
tukan untuk hari itu. 

Izin ini diberikan dengan tujuan un-
tuk mengunkapkan penghargaan ter-
hadap harta pusaka Gereja. 

Maka izin ini tidak boleh diterap-
kan pada pembaharuan-pembaharuan 
yang mempergunakan corak dan 
warna menurut selera peribadi tanpa 
memperhatikan praktik sejak dahulu 
kala; dalam pada itu maksud yang 
sebenarnya norma ini tak tercapai me-
musnahkan tradisi. 

Warna merah muda memang digu-
nakan hanya pada hari Minggu ketiga 
Adven, (atau juga pada hari Minggu 
ke-4 Adven), bergantung kebiasaan 
keuskupan setempat. Dan pada hari-
hari biasa di masa Adven, warna tetap 
ungu. Namun jika di Paroki tidak ada 
vestment/ jubah Paderi warna merah 
muda tersebut, yang dipakai adalah 
tetap warna ungu. — Katolisitas

Penggunaan warna merah muda minggu ketiga Adven 

Warkah terakhir Kardinal Soter 
kepada para paderi 
KUALA LUMPUR: Sebelum 
menghembuskan nafasnya yang 
terakhir, Yang Amat Mulia Kardi-
nal Soter Fernandez telah menulis 
surat dan senaskhah buku kolek-
sinya kepada para paderi.

Berikut merupakan terjemahan 
isi kandungan prelatus tersebut:
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KUCHING: Uskup Agung Kuch-
ing, Simon Poh melancarkan "PER-
MOHONAN ADVEN" yang bertu-
juan untuk meringankan penderitaan 
golongan miskin dan semoga usaha 
ini dapat  membawa harapan ser-
ta kegembiraan Krismas kepada 
masyarakat yang memerlukan.

"Pandemik COVID-19 telah mem-
beri kesan buruk kepada ekonomi 
kita, mewujudkan kategori 'golongan 
miskin baharu'. Kesannya amat be-
sar terhadap golongan miskin, pen-
datang, balu, warga tua, wanita dan 
kanak-kanak, terutama di masyarakat 
luar bandar, ” katanya.

Prelatus itu menambah bahawa 

banyak pencari nafkah di kawasan 
bandar kehilangan pekerjaan dan 
tidak dapat menyara keluarga mereka. 
Ekonomi yang lembap telah memberi 
tekanan kepada banyak keluarga, dan 
ada yang menghabiskan simpanan ke-
cemasan dan tabung dana mereka. 

Sepanjang musim Adven dan Kris-
mas, biasanya Gereja mengumpulkan 
hadiah dan sumbangan untuk keluar-
ga miskin dan keluarga di luar bandar. 
Namun, semua projek tersebut ter-
paksa ditangguhkan tahun ini kerana 
COVID-19.

Namun, Uskup Agung Poh tetap 
mahu meneruskan pembahagian ma-
kanan serta pelitup muka bagi kelu-

arga miskin. Bapa Uskup Agung juga 
menyedari ramai migran yang 'ter-
dampar' di Kuching kerana kawalan 
pergerakan yang mengekang perjala-
nan mereka. 

Paroki-paroki di pedalaman juga 
memerlukan bantuan kewangan un-
tuk membayar katekis, sakristan dan 
kakitangan agar paroki terus dapat 
melayani keperluan umat Katolik. 
Uskup Agung Simon Poh menggal-
akkan umat Katolik dan semua yang 
berkehendak baik, untuk menyer-
tai serta  bermurah hati dalam kem-
pen PERMOHONAN ADVEN ini, 
bermula 1-24 Disember. — sumber                
Today's Catholic 

Uskup Agung lancar kempen permohonan Adven 
bantu keluarga miskin, migran 

Betapa indahnya pelayanan seorang paderi  di-
masukkan ke dalam Imamat Yesus Kristus.

Seorang paderi adalah pria Pendoa; hamba 
Tuhan, hamba kepada umat. 

Ketika anda menempuh kehidupan ini, saya 
ingin memberikan beberapa nasihat agar anda 
dapat terus berakar pada Yesus Kristus, yang 
merupakan Sumber dan Puncak kehidupan ha-
rian anda.

Walau apa pun cabaran yang anda tempuhi 
setiap hari: 

Bawalah cabaran atau masalah itu  kepada 
Tuhan dalam doa - tinggalkan ia di tangan-Nya 
yang penuh kasih kerana Tuhan akan mengu-
rus segalanya. Semoga Tuhan membetulkan 
dan mengembalikan semula apa  perkara yang 
kusut ke keadaan baik.  

Terdapat begitu banyak cinta dalam diri kita 

semua tetapi kita sering malu untuk menyata-
kan cinta kita dan kita menyimpannya di dalam 
diri kita.

Kita harus belajar untuk selalu mencintai, 
mencintai sehingga ia menyakitkan kerana 
dengan demikian, kita akan tahu bagaimana 
menerima cinta. 

Kita harus menjadi saluran perdamaian. 
Kita harus selalu mencintai meskipun ia 

menyakitkan. 
Kita harus menjadi serupa Kristus. 
Kita harus tidak takut menunjukkan cinta 

kita. CINTA Tuhan. Cintai Tuhan di dalam ra-
him.  

Cintai Tuhan melalui anak-anak belum lahir. 
Cintai Tuhan dalam keluarga. 

Cintai Tuhan dalam tetangga anda. Cintai 
Tuhan dalam saudara-saudara paderi anda. 

Cintai Tuhan meskipun ia menyakitkan
SUKACITA sejati adalah salah satu anuge-

rah kehidupan yang terbesar, ia berkembang 
dari dalam dan merupakan hasil cinta, cinta 
yang matang dari rasa sakit yang terbuka untuk 
dilihat oleh semua orang. Ia adalah jiwa yang 
kosong.

Jadilah paderi yang bersukacita. Jadilah pa-
deri yang sentiasa mencintai. 

Doa saya untuk anda adalah agar anda akan 
sentiasa KEKAL dalam BAYANG-BAYANG 
Perawan Santa Maria yang akan memimpin 
anda kepada anaknya.

Dalam Doa Persekutuan 
Saudara mu, Soter 
28 Oktober, 2020, 
Kuala Lumpur

Office of H. E. Anthony Soter Cardinal Fernandez 
Chalet 6, Sri Seronok, 2, Jalan 4/96, Of Jalan Sekuci Taman Sri Bahtera, Jalan Cheras, 56100 Kuala Lumpur, Malaysia 

Telephone: 60.013.2885105; Email: cardinalsoter1116@gmail.com
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Sahabat kecil Yesus

Mari Mewarna 

Hello adik-adik,

Apa khabar? Pada Min-
ggu ini kita memasuki Min-
ggu Adven ketiga yang juga 
dikenali sebagai Minggu 
Sukacita. Adik-adik akan 
dapat melihat dalam siaran 
langsung Misa, paderi akan 
menyalakan lilin berwarna 
merah jambu.
Adik-adik, beberapa hari 

lalu juga, Bapa Suci Fran-
siskus telah mengumumkan 
bahawa bermula 8 Dis-
ember 2020 hingga tahun 
2021, kita akan menyam-
but Tahun Santo Yosef. 
Pasti adik-adik tahu ba-

hawa Santo Yosef ialah 
bapa angkat kepada Yesus 
dan suami Perawan Maria. 
Selain Bonda Maria, 

Santo Yosef adalah orang 
paling dekat dengan Yesus. 
Dia seorang bapa yang 
sangat penyayang dan 
menjaga Yesus serta Bonda 
Maria dengan penuh kasih 
sayang. 
Santo Yosef juga diikti-

raf sebagai pelindung Ger-
eja di seluruh dunia kerana 
dia-lah yang melindungi 
Yesus dan Maria semasa 
Raja Herodes mahu mem-
bunuh Yesus. 
Adik-adik, mari kita 

berdoa kepada Santo 
Yosef agar kita juga berani 
dan tabah seperti dia. 

Auntie Melly 

Santo YoSef, doakanlah kami 

Kelahiran Yohanes amat menyenangkan hati ibu bapanya, Zakharia dan Elizabeth. 
Dapatkah adik-adik mencari gambar-gambar yang tersembunyi di dalam gambar di bawah?

buku, kek, ikan, bola, magnet, bulan, jarum dan benang, siput babi, stokin, sudu, lencana sherif 

Ramai orang mahu bertobat dan dibaptis. 
Bantu mereka untuk mencari jalan menemui Yohanes Pembaptis. 
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SANDAKAN: Pada 28 November 
yang lalu, pertemuan semula 
para graduan YPL telah diada-
kan secara maya melalui peng-
gunaan aplikasi ZOOM. Seramai 
90 graduan dari batch 1 se-
hingga batch 9 telah mengikuti 
pertemuan ini. Turut serta dalam 
pertemuan ini adalah para pen-
damping dan para sahabat YPL 
yang telah terlibat secara lang-
sung dan tidak langsung dalam 
penganjuran YPL sejak tahun 
2011 sehingga 2019.

Penganjuran pertemuan se-
mula YPL telah dijadualkan ber-
langsung pada bulan Mei 2020. 
Namun keadaan pandemik Cov-
id-19, pertemuan diadakan atas 
talian. 

Pertemuan semula para grad-
uan pernah diadakan pada ta-
hun 2014 dan 2016. Pertemuan 
kali ini merupakan yang kali 
ketiga di peringkat Keuskupan 
Sandakan. Tema yang diberi 
adalah "Memories bring back 
Memories bring back YOU".

Tujuan utama penganjuran ini 
selain daripada mengumpulkan 
para graduan, adalah untuk ber-
tanyakan khabar antara sesama 
dan memberi ruang untuk me-
nyegarkan serta membaharui 
iman.

Pertemuan atau reuni ini dim-
ulakan dengan mengalu-alukan 
semua graduan dan jemputan 
apabila mereka mulai memas-
uki ruang maya aplikasi Zoom. 
Kemudian, pengacara program 

menyampaikan orientasi ring-
kas berkenaan penggunaan ap-
likasi Zoom sepanjang program 
dijalankan.

Sesi diteruskan dengan pem-
bacaan serta renungan Injil, 
disusuli doa pembukaan oleh 
Tim Para Liturgi. Ini diikuti video 
ucapan pendek dari para pen-
damping YPL, antaranya Sr Jos-
sie Sili, rgs, Jell Joseph, Evelyn 
Doikin, Sharon Tan, Wilfred Fred-
erick (Boy) dan Seminarian Andy 
Borine Tingadon. 

Dalam sesi Time of Life , para 
graduan dibawa menyanyikan 
lagu-lagu aksi dan lagu penyem-
bahan yang sering dinyanyikan 
semasa penganjuran YPL yang 
lalu. Setiap lagu yang dimain-
kan telah membawa para grad-
uan menggamit kenangan lalu. 
Seterusnya ice breaking yang 
dikendalikan oleh tim Time of 
Life (TOL) membawa keceriaan 
di kalangan peserta dengan ak-
tiviti  meneka gambar dan 'true 
or lie'. 

Para graduan kemudian-
nya dibawa untuk mengimbas 
kenangan lalu di dalam tayan-
gan video 'YPL's Yesteryears' 
bagi batch 1 sehingga 5. Kotak 
chat dalam aplikasi ZOOM di-
hujani pelbagai mesej dari para 
graduan yang menyatakan ker-
induan mereka.

Reuni diteruskan dengan sesi 
perkongsian dari Esther Albert 
Alim, seorang ibu yang mempu-
nyai seorang anak, bekerja seba-

gai seorang dietician di Hospi-
tal Tawau dan melayani dalam 
pelayanan belia di Paroki Holy 
Trinity, Tawau dan Kerasulan Be-
lia Keuskupan Sandakan. Beliau 
juga merupakan pendamping 
peserta YPL sejak 2013. Esther 
mengongsikan realiti hidup nya 
bahawa suatu ketika dahulu, 
dia penah membuat keputusan 
yang salah. Akibatnya, dia bera-
sa tidak layak. Namun kasih Tu-
han yang tidak pernah berubah 
menyebabkan Esther kembali 
tabah menghadapi cabaran, ke-
silapan lalu dijadikan pengaja-
ran dan Esther disemangati un-
tuk menjadi individu yang lebih 
baik dengan pertolongan Roh 
Kudus. 

Pada akhir perkongsiannya, 
Esther bercakap mengenai misi 
panggilan bahawa semua Ka-
tolik dipanggil untuk menjalani 
versi terbaik diri mereka dan se-
bagai agen Berita Gembira Yesus 
Kristus kepada semua orang.

Video 'Just one You' dan 
'Memories' (versi YPL Keuskupan 
Sandakan) yang  telah dinyanyi-
kan oleh beberapa para graduan 
YPL menjadi pengakhir bagi sesi 
perkongsian Esther. Lagu 'Just 
One You' merupakan lagu yang 
wajib dinyanyikan semasa setiap 
penganjuran YPL sejak YPL dian-
jurkan pada 2013. 

Video 'YPL's Yesteryears' 
bagi batch 6 sehingga 9 di-
tayangkan dan diikuti dengan 
perkongsian kumpulan melalui 

'breakout room'. 
Perkongsian Esther sedikit se-

banyak telah membantu para 
graduan untuk melihat semula 
diri mereka dan ekpresi ini dapat 
dilihat dalam sesi 'The Colour of 
My Memories.' Setiap graduan 
YPL menyatakan perasaan mas-
ing-masing dalam satu aplikasi 
Mentimeter di mana satu pau-
tan khas diberikan untuk setiap 
graduan isi berdasarkan kepada 
soalan 'How do you feel about 
your memories today?'. Expresi 
mereka secara langsung keluar 
di permukaan skrin dengan pel-
bagai warna. Setiap warna mela-
mbangkan kenangan-kenangan 
tidak kira baik dan tidak baik 
yang telah membentuk keperib-
adian setiap individu. 

Setelah selesai sesi tersebut, 
Tim Para Liturgi mengambil ahli 
ruangan program dalam sesi 
peneguhan. Dalam sesi ini se-
mua yang hadir di minta untuk 
menyalakan lilin sebagai lam-
bang diri mereka dan cahaya 
Kristus. Sesi ini sangat memberi 
kesan kepada para graduan ker-
ana setiap kata-kata peneguhan 
yang disampaikan memberikan 
semangat kepada mereka di 
dalam hidup masing-masing. 
Masa Tuhan sentiasa tepat dan 
indah. 

Pada akhir sesi peneguhan, 
satu video 'Insan Tadau' (Suatu 
Hari nanti) versi YPL Keusku-
pan Sandakan telah ditayang-
kan. Video ini memperlihatkan 

kekuatan kasih yang di alami 
semasa penganjuran YPL yang 
terdahulu. Satu persahabatan 
yang di anggap satu keluarga 
yang menyokong dan meneri-
ma antara sesama tanpa melihat 
warna kulit, bangsa dan status.

Sebelum mengakhiri reunion 
ini, Jason Alexander Degulla-
cion, ko-ordinator bagi pengan-
juran Virtual YPL Reunion ini 
menyatakan rasa terharu, gem-
bira dan syukur kerana program 
berjalan dengan baik. Dia juga 
mengambil kesempatan untuk 
berterima kasih kepada ahli tim 
penganjur di atas dedikasi dan 
komitmen dalam merealisasikan 
program secara maya ini. Jason 
juga berharap agar, pandemik 
ini akan berlalu agar YPL batch 
10 dapat dijalankan tahun ha-
dapan. 

Anna Teresa, selaku Ko-or-
dinator komisi Kerasulan Be-
lia Keuskupan Sandakan juga 
menyampaikan rasa gembira 
dan syukur. Beliau telah berjalan 
bersama dengan YPL sejak 2011. 
Katanya, generasi YPL akan da-
tang 'will be in good hands' 
kerana mempunyai graduan-
graduan bertauliah yang akan 
meneruskan program YPL. 

Selepas doa penutup dan 
mengambil gambar, ramai 
graduan yang meneruskan sesi 
'catching up' dalam aplikasi 
whatsapp Group bacth mere-
ka masing-masing. — dospo 
Sandakan 

Reuni YPL — Memories bring 
back Memories bring back YOU
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Tidak ada pandemik yang dapat 
memadamkan cahaya Natal 

ROMA: Tidak ada pandemik atau 
krisis yang dapat mematikan ca-
haya Natal, tegas Sri Paus Fransis-
kus, semasa menyapa umat beri-
man yang berada di Dataran Santo 
Petrus dan yang mengikuti Angelus 
Minggu, 6 Disember 2020, melalui 
media. 

Melihat pohon Natal Vatikan 
telah didirikan di Dataran Santo 
Petrus dan Kandang Natal yang 
akan dirasmikan, Bapa Suci men-
gatakan bahawa di kebanyakan 
rumah, “simbol-simbol Natal ini 
dipasang untuk menyenangkan 
hati kanak-kanak” dan juga untuk 
menggembirakan  orang-orang 
yang bukan lagi kanak-kanak. 

“Mereka adalah simbol, atau 
tanda harapan, terutama pada masa 
sukar ini,” ujar Sri Paus yang men-
gajak umat Kristian untuk tidak 
berhenti pada simbol-simbol itu, 

tetapi untuk melampaui dan mema-
hami ertinya, “Yesus, kasih Tuhan, 
yang telah diungkapkan kepada 
kita untuk mencapai kebaikan yang 
telah dicurahkan ke dunia.” Bapa 
Suci juga meyakinkan umat ba-
hawa tidak ada pandemik atau kri-
sis yang dapat “mematikan cahaya 
Krismas! Biarkan cahaya itu masuk 
ke hati kita dan menjangkau orang-
orang yang paling memerlukan. 
Oleh itu, tegas Paus, “Tuhan akan 
sekali lagi lahir di dalam kita dan di 
tengah-tengah kita. 

Dua hari selepas itu, ketika fajar 
menyingsing dan hujan renyai-
renyai, Sri Paus Fransiskus mele-
takkan karangan bunga mawar di 
dasar tiang tempat patung Maria 
berada, dan memandangnya sambil 
berdoa agar Perawan itu, dengan 
penuh kasih menjaga Roma dan 
penduduknya, serta mempercaya-

kan kepada Santa Maria, semua 
yang sedang menderita penyakit 
dan keputusasaan di kota itu dan di 
dunia.”

Matteo Bruni, memberikan keny-
ataan itu kepada para wartawan un-
tuk menggambarkan apa yang di-
lakukan oleh Bapa Suci Fransiskus 
di Piazza di Spagna, Roma, pada 
jam 7.00 pagi, 8 Disember, sempe-
na Hari Raya Santa Perawan Maria 
Yang Dikandung Tanpa Noda.

Menjelang 7:15, lanjut Bruni, Sri 
Paus Fransiskus meninggalkan Pi-
azza di Spagna dan pergi ke Basi-
lika Kepausan Santa Maria Mag-
giore. Di sana Sangti Papa “berdoa 
di hadapan gambar Maria Salus 
Popoli Romani dan merayakan 
Misa di Kapel Palungan Yesus.” 
Kemudian, Bapa Suci kembali ke 
Vatikan. — media Vatikan/pen@
Katolik 

Adven: Pertobatan dari dosa kepada 
cinta kepada Tuhan 
TAKHTA SUCI: Dalam Kitab 
Suci, pertobatan bererti, pertama 
dan terutama, “mengubah arah dan 
orientasi, dan dengan demikian 
juga mengubah cara berpikir kita.” 
Dan dalam kehidupan moral dan 
spiritual, “bertobat bererti men-
gubah diri dari jahat menjadi baik, 
dari dosa menjadi cinta kepada Tu-
han.”

Erti pertobatan itu disampaikan 
oleh Sri Paus Fransiskus semasa 
memimpin Angelus di Dataran 
Santo Petrus, Vatikan, 6 Disember 
2020, ketika memberi renungan 
berdasarkan petikan Injil Minggu 
Kedua Adven (Markus 1:1-18) 
yang ungkapkan rencana perjala-
nan iman yang mirip usulan Ad-
ven, “agar kita mempersiapkan diri 
untuk menerima Tuhan saat Natal.”

Petikan itu memperkenalkan fig-
ura dan karya Yohanes Pembaptis 
dan menceritakan tentang bagaima-
na “pertobatan” menempatkan kita 

di jalan pertobatan dan pencarian 
akan Tuhan dan kerajaan-Nya. Itu 
yang diajarkan Yohanes Pembaptis 
ketika dia “mengajar tentang bap-
tisan pertobatan untuk pengampu-
nan dosa” di padang gurun Yudea.

Menerima pembaptisan, jelas 
Sri Paus, “adalah tanda lahiriah 
dan terlihat dari pertobatan orang-
orang yang mendengarkan khut-
bah-Nya dan memutuskan untuk 
melakukan pertobatan.” 

Bapa Suci juga menjelaskan 
bahawa baptisan terjadi dengan 
pencelupan dalam air, “tetapi ter-
bukti ini tidak membawa erti jika 
tidak ada kesediaan untuk bertobat 
dan mengubah hidup.”

Pertobatan, kata Sangti Papa, 
sesungguhnya melibatkan pend-
eritaan kerana dosa-dosa yang di-
lakukan. "Keinginan untuk mem-
bebaskan diri dari dosa, intensi 
untuk selamanya mengeluarkan 
dosa-dosa dari hidup kalian.” Dan 

untuk mengeluarkan dosa-dosa itu, 
penting juga menolak segala sesua-
tu yang berkaitan dengan dosa sep-
erti "pemikiran duniawi, lebih suka 
tinggal dalam zon selesa, penting-
kan kekayaan  daripada menolong 
orang yang memerlukan." 

Sri Paus menekankan semula 
figura Yohanes Pembaptis dalam 
Injil pada hari itu, “lelaki tabah dan 
kental yang melepaskan kelebi-
han serta keselesaan serta mencari 
yang lebih utama iaitu Mesias.” 

Inilah aspek pertama pertobatan, 
tegas Sri Paus, “melepaskan diri 
dari dosa dan keduniawian lalu 
mencari Tuhan dan Kerajaan-
Nya.” — media Vatikan 

Bersambung dari BM 1

v Cara lain untuk mendapatkan 
indulgensi adalah berdoa Rosario 
bersama keluarga dan di antara pa-
sangan bertunangan, agar “semua 
keluarga Kristian dapat dirangsang 
untuk menciptakan kembali sua-
sana doa, cinta dan persekutuan 
yang intim yang ada di dalam Ke-
luarga Kudus.”
v Setiap orang yang memper-
cayakan aktiviti sehari-hari mereka 
pada perlindungan Santo Yosef, 
dan setiap umat beriman yang me-
minta perantaraan Santo Yosef agar 
orang-orang yang sedang men-
cari pekerjaan boleh menemukan 
pekerjaan bermartabat, dapat juga 
memperoleh indulgensi penuh. 

Pada 1 Mei 1955, Sri Paus Pius 
XII menetapkan Pesta Santo Yosef 
“dengan maksud agar martabat 

pekerjaan diakui oleh semua orang, 
dan agar pesta itu mengilhami ke-
hidupan sosial dan hukum, yang 
berdasarkan pada pembahagian 
hak dan kewajiban yang adil.”
v Indulgensi penuh juga diberikan 
kepada umat beriman yang akan 
mendaraskan Litani Santo Yosef 
(untuk tradisi Latin), atau Akathis-
tos kepada Santo Yosef (untuk 
tradisi Bizantium), atau doa lain 
kepada Santo Yosef yang sesuai 
tradisi liturgi lainnya, untuk Gereja 
yang dianiaya secara ad intra dan 
ad ekstra, dan untuk bantuan bagi 
semua orang Kristian yang men-
derita segala bentuk penganiayaan. 

Kerana tulis dekrit itu, “pelarian 
Keluarga Suci ke Mesir menun-
jukkan kepada kita bahawa Tuhan 
ada di mana manusia berada dalam 
bahaya, di mana manusia mender-
ita, di mana manusia lari, di mana 

manusia mengalami penolakan dan 
pengabaian.”

Selain itu, Penitensaria Aposto-
lik memberikan indulgensi penuh 
kepada umat beriman yang akan 
mendoakan doa yang disetujui 

atau tindakan kesalehan untuk 
menghormati Santo Yosef, teru-
tama tarikh “19 Mac, 1 Mei, Pesta 
Keluarga Kudus Yesus, Maria dan 
Yosef, hari Minggu Santo Yosef 
(mengikut tradisi Bizantium) pada 
19 setiap bulan dan setiap hari 
Rabu, hari untuk mengenang santo 
itu menurut tradisi Latin.”

Dekrit itu mengingatkan kes-
ejagatan perlindungan Santo Yosef 
terhadap Gereja, dan mencatat ba-
hawa Santa Teresa dari Ávila men-
gakui dia sebagai “pelindung untuk 
semua situasi kehidupan.” 

Santo Sri Paus Yohanes Paulus 
II juga mengatakan bahawa  Santo 
Yosef memiliki “relevansi baru 
untuk Gereja di zaman kita, dalam 
kaitannya dengan milenium Kris-
tian yang baru.”

Di tengah-tengah krisis kesiha-
tan Covid-19, karunia indulgensi 

penuh juga diberikan kepada orang 
sakit, orang lanjut usia, orang uzur  
dan semua orang yang mempunyai 
sebab wajar tidak dapat mening-
galkan rumah mereka.

Mereka juga dapat memperoleh 
indulgensi penuh jika mereka ter-
lepas dari dosa apa pun dan memi-
liki niat untuk memenuhi, secepat 
mungkin, tiga syarat biasa dan 
melakukan tindakan kesalehan 
untuk menghormati Santo Yosef, 
mempersembahkan kepada Tuhan 
akan rasa sakit dan kesulitan dalam 
hidup mereka.

Penitensaria Apostolik men-
dorong para paderi untuk secara 
pastoral mengadakan perayaan 
Sakramen Tobat dan penyeleng-
garaan Komuni Kudus bagi orang 
sakit dengan semangat kemahuan 
dan kemurahan hati. – media Vati-
kan/pen@Katolik 

HONG KONG: Peruba-
han yang disebabkan oleh 
krisis kesihatan global 
membuat Keuskupan 
Hong Kong memfokus-
kan karya pastoralnya 
pada tahun mendatang 
pada “pembaharuan paro-
ki”.

Kardinal John Tong Hon 
mengatakan keputusan itu 
diambil sehubungan dengan peruba-
han yang terjadi di masyarakat dan 
Gereja, terutama selama pandemik

Dalam “Surat Pastoral untuk 
Adven,” kardinal menekankan per-
lunya “pembaharuan paroki” un-
tuk menjawab tuntutan zaman dan 
untuk lebih efektif memenuhi misi 
Gereja.

“Pandemik global jelas menun-
jukkan kepada kita tanda-tanda za-
man,” tulis kardinal itu.

“Budaya digital telah mengubah 
konsep ruang dan juga bahasa serta 
perilaku masyarakat, khususnya di 

kalangan generasi muda,” 
ujarnya.

Prelatus itu men-
gakui bahawa perubahan 
masyarakat memberi ke-
san kepada Gereja.

Akibat pandemik “paro-
ki-paroki tidak lagi ter-
batas pada ruang geografi 
sebaliknya telah menjadi 
lingkungan untuk menja-

lin hubungan baik, melalui pelay-
anan bersama dan upacara liturgi di 
antara masyarakat setempat”.

Prelatus itu  mengatakan paroki 
harus menjadi “tempat yang bero-
rientasi pada manusia, mendorong 
dialog, solidariti dan keterbukaan 
untuk semua.”

“Jika paroki berhasil mengakar 
kuat di dalam hati kehidupan seha-
ri-hari komuniti, ia akan menjadi 
tempat untuk mengatasi kesepian, 
dan akan mempengaruhi kehidupan 
banyak orang,” tulis Kardinal Tong. 
— LiCASnews.com

Keuskupan Hong Kong tumpu 
pembaharuan paroki tahun 2021 

Indulgensi penuh sempena Tahun Santo Yosef 



Kardinal pertama Brunei Darussalam 
memberikan gambaran sekilas tentang 
Gereja Katolik di negara terkecil itu, 
bagaimana mereka menghidupi iman tanpa 
meminta publisiti dalam wawancara terba-
harunya dengan Media Vatikan. Prelatus 
itu juga bercakap tentang aspek Gereja 
Katolik di tengah-tengah antara majoriti 
penganut Islam di Asia. 

“Gereja Katolik di Brunei, dalam erti ter-
tentu, adalah tersendiri, tidak suka menjadi 
tajuk berita utama,pinggiran di dalam ping-
giran,” kata Kardinal Cornelius seraya 
menambah Gereja di Brunei “secara umum 
lebih mengutamakan menghidupi iman 
Kristian tanpa menarik perhatian sesiapa." 

Vikaris apostolik Brunei itu termasuk di 
antara 13 kardinal baru yang dipilih oleh 
Sri Paus Fransiskus dalam konsistori di 
Vatikan pada 28 November.

Kardinal Sim mengatakan penobatannya 
merupakan pengiktirafan atau perakuan 
terhadap komuniti kecil Katolik di negara 
itu dan penghargaan terhadap sumbangan 
yang diberikan oleh gereja-gereja kecil 
kepada Gereja Universal.”

“Kami memang kecil, tetapi kami tetap 
menyumbang. Kami adalah orang-orang 
yang mencintai Gereja. Saya tidak men-
gatakannya karena itu hal yang baik untuk 
dikatakan, tetapi Anda tahu, Gereja adalah 
ibu kita,” kata kardinal dalam wawancara 

sebelumnya.
Kardinal Sim tidak dapat melakukan per-

jalanan ke Vatikan untuk konsistori dan 
untuk menerima topi merah (biretta) kera-
na kawalan pergerakan akibat pandemik. 
Salah seorang kardinal yang juga tidak 
dapat menghadiri konsistori ialah Kardinal 
Jose Advincula dari Filipina. 

Pada tahun 2004, Sri Paus St. Yohanes 
Paulus II melantik Fr Sim sebagai vikaris 
apostolik dan uskup lokal pertama Brunei. 
Brunei, sebuah negara Asia Tenggara yang 
kecil tetapi makmur di pantai timur laut 
Kalimantan, memiliki program kesejahter-
aan yang sangat dermawan dengan sebaha-
gian besar kekayaannya berasal dari min-
yak dan gas.

Majoriti dari 460,000 penduduk negara 
itu adalah Muslim. Hanya sekitar 16,000 
orang yang beragama Katolik, kebanyakan 
mereka merupakan pendatang atau ekspa-
triat dari Filipina.

Selain Kardinal Sim yang berusia 69 
tahun, ada tiga paderi lain yang membantu-
nya melayani komuniti di Brunei. 

Kardinal Sim mengatakan bahawa 
Gereja di Brunei tidak seperti “Gereja 
mega” di Barat yang memiliki “monumen 
-monumen berseni bina yang gah dan 
indah.”

Sim mengatakan Gereja kecil mereka 
hidup harmoni, menghormati pelbagai 

tradisi tempatan dan budaya yang dibawa 
oleh para migran.

Menurut Kardinal Sim umat Katolik asli 
Brunei “kurang terlibat aktif dalam kehidu-
pan gereja … kerana kehidupan mereka 
sangat baik dari segi kewangan,  ekonomi 
dan sosial berbanding pekerja migran.”

“Sebahagian besar usaha spiritual dan 
kesejahteraan Gereja ditujukan kepada 
ekspatriat, tetapi tidak mengabaikan keper-
luan umat Katolik setempat,” kata kardinal.

Prelatus itu juga menerangkan bahawa 
gereja Katolik Brunei sentiasa terlibat 
dalam "dialog kehidupan,” dan menambah 
bahawa dialog antara agama bagi mereka 
“bukan soal perbincangan teologi namun ia 

adalah tentang menghormati kepercayaan 
orang lain dan berinteraksi secara harmoni 
dalam mencari kebaikan bersama.”

Kardinal Sim adalah seorang jurutera 
elektrik dari Universiti Dundee di England 
sebelum memutuskan untuk menjadi 
paderi. Beliau ditahbis pada tahun 1989.

Sri Paus St. Yohanes Paulus II memisah-
kan Brunei dari Keuskupan Miri-Brunei 
dan mendirikan Prefektur Apostolik Brunei 
pada tahun 1998, dan Santo itu telah mel-
antik Fr Sim sebagai prefeknya.

Ketika Brunei dinaikkan statusnya men-
jadi vikariat apostolik pada bulan Oktober 
2004, Sim telah diangkat menjadi vikaris 
apostolik yang pertama. — media Vatikan 

Uskup peringatkan 
pemberian vaksin 
Covid-19 perlu waspada
MANILA: Seorang uskup Katolik 
di Filipina menyerukan agar prinsip 
waspada dan berhati-hati diutamak-
an dalam pemberian vaksin 
COVID-19.

“Kita perlu berhati-hati, apakah 
ini benar-benar ubat yang tepat atau 
waktu yang tepat untuk diberikan,” 
kata Uskup Oscar Florencio, wakil 
ketua Komisi Bidang Kesihatan 
Konferensi pada Uskup Filipina.

Prelatus itu mengatakan “kes  
darurat seharusnya tidak boleh dija-
dikan sebagai alasan untuk terus 
memberikan vaksin yang masih 
dalam ujian."

Uskup itu mengatakan bahawa 
martabat seseorang harus diutamak-
an apabila menghadapi sesuatu 
yang akan mempengaruhi kehidu-
pan manusia.

“Apa pun yang perlu diberikan 
atau diterapkan harus dalam pan-
dangan penyembuhan, tidak hanya 
sebagai eksperimen, kerana jika ia 
hanya berdasarkan ujian, maka ia 
tidak menghormati martabat 
seorang insan," kata Uskup 
Florencio.

Beberapa hari lalu, Presiden 
Rodrigo Duterte mengeluarkan per-
intah yang memberikan kuasa  
kepada Jabatan Makanan dan Ubat-
ubatan (FDA) untuk menyiapkan 
ubat dan vaksin COVID-19 untuk 

penggunaan darurat.
Filipina ingin memulakan proses 

mengimunisasi virus corona bagi 25 
juta orang pada tahun hadapan, ber-
harap dapat kembali kepada 
keadaan normal setelah hampir 
sembilan bulan kawalan pergerakan 
diperketatkan serta bagi mencegah 
ekonomi tenggelam dan meng-
gelakkan kadar pengangguran yang 
tinggi. 

FDA sekarang dapat memberikan 
kebenaran penggunaan darurat 
(emergency use authorization/
EUA) jika ada alasan untuk percaya 
bahawa ubat atau vaksin tersebut 
mungkin efektif dalam mencegah, 
mendiagnosis, atau mengubati 
COVID-19 dan jika potensi man-
faatnya lebih besar daripada 
kemungkinan risikonya.

EUA juga akan dikeluarkan jika 
“tidak ada alternatif yang memadai, 

disetujui dan tersedia untuk ubat 
atau vaksin”.

Perintah itu mengatakan pen-
gadaan nasional atau pelaksana pro-
gram kesihatan masyarakat dapat 
mengajukan EUA.

Filipina, yang memiliki jumlah 
kes virus corona dan kematian ter-
banyak kedua di Asia Tenggara, 
berusaha menghasilkan vaksin bagi 
mengimunisasi sepertiga dari 108 
juta rakyatnya. 

Pemerintah Filipina telah 
melakukan pembicaraan dengan 
setidaknya empat pembuat vaksin 
tentang kesepakatan kerjasama dan 
sejauh ini telah menyimpan  lebih 
dari dua juta suntikan COVID-19 
dari AstraZeneca.

Walau bagaimanapun, vaksin 
buatan dari Inggeris itu masih 
belum diluluskan oleh regulator. — 
LiCASnews.com 

Petrus, seorang Belanda, dila-
hirkan pada tahun 1521. Pada 

asalnya, dia seorang peguam demi 
menyenangkan hati bapanya. Na-
mun demikian, dari awal lagi be-
liau menyedari dia tidak bahagia 
dengan kerjaya tersebut. 

Pada waktu itu, Beato Petrus 
Faber sangat terkenal dengan 
khutbahnya. Fr Faber adalah salah 
seorang anggota Yesuit yang per-
tama. Ketika Petrus Kanisius 
mendengar khutbah Fr Faber, dia 
tahu dan percaya bahawa dia han-
ya akan berbahagia dengan melay-
ani Tuhan sebagai seorang Yesuit. 

Jadi, Petrus menyertai Serikat 
Yesus dan selepas menjalani pem-
bentukan sebagai seorang imam 
selama beberapa tahun, akhirnya 
Petrus Kanisius ditahbis sebagai 
imam. Pendiri Yesuit, St. Igna-
tius menyedari bakat dan ketaatan  
Petrus Kanisius. Sto Ignatius 
mengutusnya ke Jerman di mana 
Petrus melayani selama 40 tahun.

Di Jerman pada ketika itu, aja-
ran agama sesat sedang giat menu-
lar. Petrus Kanisius menyerahkan 
dirinya kepada Tuhan untuk dipa-
kai bagi membawa umat kembali 
ke Gereja Katolik.

Pada zaman yang belum ada ke-
mudahan kenderaan, adakalanya 
Petrus berjalan kaki dan menung-
gang kuda berhari-hari lamanya 
untuk pergi ke sebuah tempat, 
demi mewartakan kebenaran Kris-
tus dan mempertobatkan ramai 

orang.
Sumbangan Petrus Kanisius ke-

pada Gereja Katolik sungguh be-
sar dan banyak. 

Antara sumbangan Petrus Kani-
sius ialah menyelamatkan ramai 
penduduk Jerman dari ajaran 
sesat, menulis buku-buku yang 
banyak memberikan inspirasi 
iman serta mengajar iman melalui 
dua buah buku Katekismus yang 
begitu popular sehingga perlu di-
cetak semula lebih daripada dua 
ratus kali dan diterjemahkan ke 
dalam lima belas bahasa. 

Santo yang mengagumkan ini 
wafat pada tahun 1597 dan dinya-
takan sebagai Doktor Gereja oleh 
Sri Paus Pius XI pada tahun 1925.
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Kenali 
Santo Anda 

Sto Petrus Kanisius 
~ 18 Disember  ~

Gereja Brunei: Biarpun minoriti tetapi sentiasa aktif 
dalam dialog kehidupan 



M I N G G U A N  K A T O L I K

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(NOVEMBER)              

  SEJAGAT: Kecerdasan buatan. Kita 
berdoa agar kemajuan pembikinan robot 

dan kecerdasan buatan akan selalu 
mengutamakan manusia.   

Disember 13, 2020 

Kekitaan FM bicara tentang 
punca, gejala dan cegah 
kemurungan 

KENINGAU: Hati yang gembira menyi-
hatkan badan, hati yang sedih melemahkan 
semangat (Amsal 17:22). Sempena Min-
ggu Stress Sedunia, yang biasanya diper-
ingati setiap 4-8 November, Radio Online 
KekitaanFM telah menerbitkan Bual Bic-
ara tentang Depresi yang mengupas gejala, 
penyebab dan kesannya terhadap seseorang 
individu.

Bual bicara ini dikendalikan oleh DJ Uji 
dengan tetamu undangan dari Pejabat Kesi-
hatan Keningau, Cik Grace Alliun, seorang 
Pegawai Kaunseling.  

Berdasarkan statistik Kajian Kesihatan 
dan Morbiditi Kebangsaan (NHMS) yang 
dijalankan pada tahun 2019, hampir seten-
gah juta penduduk di negara ini mengalami 
kemurungan. 

Dalam Bual Bicara yang disiarkan pada 
petang 4 Disember lalu, Grace menerang-
kan terdapat jenis-jenis kemurungan, te-
kanan dan keresahan (anxiety). Menurut 
Grace, terdapat dua jenis stress iaitu stress 
yang boleh membawa kebaikan atau moti-
vasi pada diri tetapi tidak kurang juga, stress 
yang membawa kepada kemurungan dan 
perubahan tingkah laku yang negatif. Kemu-
rungan juga adalah disebabkan oleh tragedi 
atau trauma masa lampau atau persekitaran 

keluarga yang kurang menggembirakan, 
menjadikan seseorang itu sedih yang ber-
panjangan, keletihan, marah dan ketiadaan 
minat dalam melakukan aktiviti harian.

Rancangan Bual Bicara ini juga turut men-
dapat perhatian dari pada pendengar yang 
mengemukakan pelbagai soalan berkaitan 
kemurungan. Ini menunjukkan semakin ra-
mai umat yang prihatin akan kesihatan men-
tal dan pengurusan stress lebih-lebih lagi 
pada musim pandemik ini.

Grace menjelaskan pentingnya mencegah 
kemurungan dan mengendalikan stress den-
gan baik kerana kesejahteraan emosi serta 
sosial kita dapat memberi sumbangan besar 
kepada masyarakat. 

Kemurungan boleh menyebabkan pen-
yakit mental yang kronik. Statistik Tinjauan 
Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan 2019 
menunjukkan tahun 2020 dan seterusnya, 
penyakit mental dilhat sebagai masalah 
kesihatan kedua terbesar membahayakan 
rakyat negara ini selepas penyakit jantung.

Ramai juga orang salah faham dengan 
kemurungan bahawa ia tidak dapat dirawat 
atau sesuatu yang memalukan. Bahayanya 
kemurungan bukan sahaja boleh menjejas-
kan kualiti kehidupan seseorang, malahan 
orang sekeliling seperti keluarga dan kawan 

rapat  malah masyarakat juga boleh terkena 
tempiasnya.

Grace menerangkan bahawa kemurun-
gan boleh dicegah dengan menukar gaya 
hidup yang lebih sihat, misalnya bersenam, 
tidur secukupnya dan mengubah cara pema-
kanan. Mereka yang mempunyai tanda-tan-
da kemurungan perlu mendapatkan rawatan 
atau kaunseling. 

Beliau juga amat menggalakkan mere-
ka yang mengalami kemurungan untuk 
mendekati Tuhan serta menyertai aktiviti-

aktiviti Gereja misalnya retret dan seminar. 
Kebanyakan seminar misalnya Seminar 
Perkahwinan, Kem-kem Belia, Hidup Baru 
Dalam Roh, ada menyediakan sesi-sesi 
kaunseling. 

Gereja-gereja Katolik di Malaysia juga 
memandang serius masalah kemurungan 
dan kesihatan mental. Seluruh Keuskupan 
telah menubuhkan pusat kaunseling yang 
dianggotai oleh paderi, religius dan pakar 
kaunseling serta menubuhkan pelayanan 
Kesihatan Mental. 

DJ Uji bersama Cik Grace Alliun, Pegawai Kaunseling dari Pejabat Kesihatan Keningau. 

PAPAR: Pengarah Pusat Pemuli-
han Cure & Care (CCRC) Puan 
Roswati Binti Apin berkata as-
pek kerohanian adalah antara asas 
dalam usaha pemulihan penagi-
han dadah.

“Saya percaya dan yakin ba-
hawa aspek kerohanian adalah 
antara asas dalam pemulihan. Kita 
tidak boleh lari dari pemulihan 
yang berasaskan rohani.

CCRC kini mempunyai klien 
seramai 260 orang yang sedang di 
dalam pemulihan.

“Saya selalu ingatkan (para 
klien), tidak kira sama ada Mus-
lim atau Non-Muslim, saya kata 
“apabila anda masuk ke pusat ini 
sebenarnya ini adalah satu hikmah 
yang besar yang Tuhan berikan.”

Katanya apabila kita diuji dalam 
apa sahaja keadaan, kita akan 
balik kepada kekuasaan Tuhan, 
kepada agama dan kepercayaan 
masing-masing.

Dia berkata ini semasa sambu-
tan Pra-Natal CCRC dan Klinik 
Cure & Care pada 5 Disember di 

Dewan Serbaguna CCRC.
Roswati juga berkata CCRC 

menyediakan program-program 
kerohanian di mana kefahaman 
klien akan diuji dan dimasuk-
kan di dalam penilaian kepulihan 
klien. 

Untuk sambutan pra-Natal ini, 
Roswati memohon kepada para 
klien agar benar-benar memahami 
erti sebenar perayaan ini.

Sambutan Pra-Natal di CCRC 
tahun ini diadakan secara seder-
hana tanpa kehadiran keluarga 
klien untuk mengelakkan penu-
laran pandemik.

Antara jemputan yang hadir 
pada perayaan ini adalah ger-
eja dari pelbagai denominasi ter-
masuk Keuskupan Agung KK – 
Komiti Anti-Dadah dan Alkohol 
(KADA) bersama Caritas Paroki 
St Joseph Papar dan Holy Rosary 
Limbahau, Gereja SIB, Prison Fel-
lowship dan Pastor Habis Madin 
dari Gereja Anglican Papar yang 
juga telah memberikan khoubah 
sebelum perayaan bermula.

Klien yang beragama Kristian 
memberikan persembahan koir 
pada perayaan Pra-Natal CCRC. 
— Linda Edward, CS 

Aspek kerohanian boleh 
sembuhkan ketagihan 

KUCHING: Projek khas audio 
sebagai persiapan Krismas yang 
menggunakan aplikasi free Bible 
telah dilancarkan melalui Zoom 
pada 28 November oleh Faith 
Comes By Hearing Asia. 

Ini adalah projek ekumenis un-
tuk mempromosikan membaca, 
mendengar dan menatap Injil 
Matius dari 1-21 Disember 2020. 
Cabaran Keajaiban Krismas 21 
Hari (The 21-Day Christmas Mir-
acle Challenge) bertujuan untuk 
mewujudkan budaya serta komit-
men membaca Alkitab setiap hari 
melalui bahasa yang dipilih oleh 
umat. 

Diharapkan setelah MENDEN-
GAR Alkitab selama 21 hari, para 
peserta akan lebih teruja serta sen-
tiasa 'lapar' untuk mahu membaca 
lebih banyak Injil.

Lebih 160 perwakilan dari 13 
negara menghadiri pelancaran 
tersebut, antaranya adalah Uskup 
Agung Simon Poh dari Keusku-
pan Agung Kuching, dan Uskup 
Agung John Wong dari Keuskupan 
Agung Kota Kinabalu. Sarawak 

telah mempromosikan Alkitab Bi-
dayuh Bau melalui podcast audio 
harian sejak Februari 2020. Pada 
masa ini, terdapat lebih dari 370 
orang di Bau yang mengikuti pro-
gram Injil Matius ini.

Alkitab Standard Inggeris, 
NRSV, Alkitab Versi Borneo, 
Iban dan Bidayuh Bau juga boleh 
dimuat turun secara percuma 
dari:https://play.google.com/store/
apps/detailsid=com.faithcomes-
byhearing.android.bibleis. —                    
sumber Today’s Catholic 

Cabaran keajaiban 
Krismas 21 hari


