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HO CHI MINH, Vietnam: 
Para uskup di Vietnam 
telah meminta umat Ka-

tolik untuk menghidupi iman 
Kristian dalam memerangi coro-
navirus yang cepat merebak den-
gan merawat pesakit yang dijang-
kiti secara adil dan tidak mencari 
keuntungan ke atas bekalan kesi-
hatan. 

Pada 8 Februari, Uskup Paul Nguyen 
Thai Hop, Uskup diosis Ha Tinh berkata 
dunia terjejas teruk oleh wabak corona-
virus, jadi "umat Katolik tempatan harus 
memperlihatkan cinta Kristian yang hebat 
dalam tempoh yang sukar ini.”  

Uskup Hop menggesa umat supaya tidak 
membuat keuntungan dari kekurangan 
bekalan perubatan, terutama topeng muka 
yang kini dijual dengan harga tinggi. 

Pengarah Pemantauan Pasaran berkata 
kekurangan topeng kesihatan yang teruk  
kerana disebabkan oleh spekulasi yang 
tidak terkawal serta sikap ambil keuntungan 
dengan menaikkan harga topeng kesihatan. 

Sementara itu banyak kedai dan farmasi  
di kota Ho Chi Minh melaporkan bahawa 
mereka kehabisan stok topeng kesihatan 
tetapi 150,000 topeng kesihatan ditemui 
pada 7 Februari di Lapangan Terbang Anta-
rabangsa Tan Son Nhat untuk dieksport ke 
luar negara.

Uskup Joseph Nguyen Nang dari Ho Chi 

Minh menyeru umat Katolik supaya tidak 
tamak dan mengambil kesempatan meng-
hasilkan wang atas penderitaan orang lain.

"Kita harus berdoa untuk masyarakat ma-
nusia agar mengasihi dan membantu satu 
sama lain secara murah hati dalam masa 
yang sukar ini," kata Uskup Agung Nang 
dalam satu pesan pada 5 Februari.

Prelatus itu juga meminta umat beriman 
untuk berdoa agar pemimpin-pemimpin 
negara dapat mencari penyelesaian yang 
berkesan untuk wabak virus dan melayani 

semua orang dengan adil, kebenaran dan 
cinta.

Uskup Hop menyeru umat Katolik untuk 
tidak mendiskriminasikan tetapi melayani 
dan menghormati pesakit yang dijangkiti 
virus, yang disyaki dan mereka yang be-
rasal dari kawasan yang terjejas.

Uskup Hop juga meminta umat Katolik 
untuk mengambil langkah berjaga-jaga 
seperti yang dicadangkan oleh Gereja dan 
agensi kerajaan dengan sikap tenang serta 
teliti. Mereka yang demam dan batuk se-

harusnya tidak menghadiri ibadat atau Misa 
tetapi boleh menerima Ekaristi di rumah.

Begitu juga dengan para paderi yang 
mendengar pengakuan serta uma yang 
mahu mengaku harus menjaga jarak serta 
memakai topeng kesihatan. Kelas katekis-
mus dihentikan buat seketika. 

Uskup Nang juga memberitahu umat 
Katolik Vietnam telah memulakan novena 
untuk mendoakan wabak itu dapat segera 
dibasmi dan bagi para pesakit, bermula 9 
Feb lalu. — ucanews.com 

Katolik diseru perlihatkan 
cinta kasih Kristian dalam 
melawan Coronavirus 

Sungguhpun demikian kami memberitakan hikmat 
di kalangan mereka yang telah matang, iaitu hikmat 
yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari pen-
guasa-penguasa dunia ini, iaitu penguasa-penguasa 
yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan 
ialah hikmat Tuhan yang tersembunyi ....
                                                       1 Korintus 2: 6-7

Sri Paus bakal rayakan Pentakosta di Malta 
KOTA VATIKAN: Sri Paus Fransiskus akan 
merayakan Pentakosta di Malta, sebuah ne-
gara di kepulauan Mediterranean di mana ka-
pal Sto Paulus telah pecah dan ribuan migran 
serta pelarian mencari perlindungan di situ. 

Pada 10 Februari, Vatikan mengumumkan 
bahawa Sri Paus akan melawat pulau-pulau 
Malta dan Gozo pada 31 Mei, Pentakosta. Ia 
adalah perjalanan apostolik pertama yang sa-
hih untuk tahun 2020.

Jadual bagi kunjungan itu tidak dike-
luarkan dengan serta-merta. Vatikan berkata 
tema lawatan diambil dari Kisah Para Rasul 
yang memerihalkan bagaimana orang Malta 
melayan Sto Paulus dan 275 mangsa kapal 

karam kerana dilanda ribut: "Mereka menun-
jukkan kebaikan hati yang luar biasa."

Logo rasmi untuk perjalanan itu menjang-
kau salib “sebagai tanda seorang Kristian 
mengalu-alukan orang lain dan membantu 
mereka yang mengalami kesulitan dan ter-
pinggir,” ujar kenyataan dari akhbar Vati-
kan. 

Uskup Agung Charles Scicluna dari Malta 
berkata dalam pengumuman video mengenai 
perjalanan apostolik itu menyatakan bahawa 
petikan Kisah Para Rasul itu telah diguna-
kan pada bulan Januari sempena Minggu 
Berdoa untuk Kesatuan Kristian, maka Sri 
Paus Fransiskus telah memberikan beberapa 

renunngan terhadap petikan ayat itu. Ayat 
ini, "peringatan bahawa kita perlu mengalu-
alukan satu sama lain, untuk memaafkan 
satu sama lain dan mengalu-alukan penda-
tang yang datang ke tempat kita untuk me-
nyelamatkan diri dan maruah manusia."

Seperti Itali dan Greece, sejak tahun 2015, 
Malta menjadi destinasi penting bagi penda-
tang dan pelarian yang melarikan diri akibat 
keganasan di Timur Tengah atau kemiskinan 
yang melampau di Afrika. Dan seperti jiran-
nya di Eropah, ahli-ahli politik Malta dan 
penduduk tempatan jelas mempunyai pen-
dapat berlainan tentang penerimaan migran 
serta pelarian. —  CNS

Gambar menunjukkan penganuit Katolik Vietnam mengadakan doa novena agar wabak coronavirus dapat dibedung dan bagi para 
mangsa serta pesakit virus maut itu. 
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Memiliki hati yang mulia
Apa maksudnya menjadi 

seorang yang baik hati atau 
berhati mulia? 

Pernah sekali semasa permainan 
besbol di sekolah menengah, pen-
gadil telah membuat pengiraan 
yang tidak adil terhadap pasukan 
kami. Seluruh pasukan kami marah 
dan kami semua mula menengking 
kepada pengadil itu, menyumpah, 
melemparkan pelbagai kata kesat 
dengan kuat untuk melepaskan 
kemarahan kami. Tetapi salah satu 
rakan sepasukan kami tidak 
melakukan seperti apa yang kami 
lakukan. 

Dia tidak berteriak kepada pen-
gadil itu sebaliknya cuba mengha-
lang kami daripada berbuat demiki-
an. "Jangan begitu. Biarlah!" katan-
ya kepada kami yang sedang 
marah. “Biarkan sahaja … kita 
lebih baik daripada berkelakuan 
seperti ini!" Lebih besar dari apa? 
Dia tidak merujuk kepada ketidak 
adilan pengadil itu tetapi kepada 
diri kami sendiri. 

Dan kami memang tidak bersikap 
“lebih baik dari seperti selalunya”, 
sekurang-kurangnya tidak pada 
masa itu. Sudah tentu bagi diri saya, 
pada ketika itu, saya tidak berhati 
baik. Saya tidak dapat menerima 
ketidakadilan. Saya tidak cukup 
kuat untuk berhati mulia, untuk 
melupakan ketidakadilan itu dengan 
mudah. 

Tetapi ada yang terkesan dan 
tetap tersemat dalam hati serta fiki-
ran saya sejak kejadian itu iaitu 
cabaran untuk "menjadi lebih 
baik”di dalam perkara-perkara yang 
kecil. Saya tidak selalu berjaya, ada 

kalanya gagal untuk berhati baik 
tetapi saya orang yang lebih baik 
apabila saya berusaha melakukan-
nya, akan lebih berhati mulia, dari-
pada menjadi sekadar menjadi 
orang yang acuh tak acuh atau lang-
sung tidak mencuba untuk melaku-
kannya. 

Tetapi seperti rakan sepasukan 
yang mencabar kami beberapa 
tahun lalu, kita terus dicabar untuk 
“berhati mulia’ bukan berdiam diri 
atau acuh tak acuh. Undangan itu 
turut dinyatakan pada setiap caba-
ran moral Yesus khususnya dalam 
Khutbah di atas bukit. Dia menga-
jak kita untuk mempunyai "kebajik-
an yang lebih mendalam, yang 
lebih baik daripada ahli-ahli Taurat 
dan orang-orang Farisi".

Tetapi kenyataan Yesus agar kita 
menjadi lebih baik berbanding 
orang-orang Farisi dan ahli Taurat 
itu mempunyai ajakan yang lebih 
mendalam. Orang-orang Farisi dan 
Taurat adalah orang-orang alim. 
Mereka sangat setia kepada 
undang-undang dan berjuang ber-
pegang kepada iman. Orang seperti 
mereka tidak akan mengecam 
seorang pengadil yang bertidak 
berat sebelah. 

Tetapi di dalam ketaatan mereka 
itu, mereka masih kekurangan leb-
ih-lebih lagi seperti apa yang din-
yatakan pada Khutbah di atas bukit. 
Khutbah di atas Bukit atau Sabda 
Bahagia mengajak kita untuk ber-
hati mulia, mempunyai hati yang 
besar yang boleh menerima semua 
perkara, meskipun kecil tetapi 
disyukuri. 

Izinkan saya memberikan contoh 

maksud undangan ini: Yohanes 
Paulus II merupakan Sri Paus perta-
ma dalam sejarah yang menentang 
tegas terhadap hukuman mati. 
Penting untuk diperhatikan bahawa 
dia tidak mengatakan bahawa huku-
man mati adalah salah. Secara 
Biblikal, kita mempunyai hak untuk 
mengamalkannya.

. Walau bagaimanapun, prelatus 
itu mengajar bahawa, walaupun kita 
mempraktikkan hukuman mati den-
gan adil, kita tidak boleh melaku-
kannya kerana Yesus memanggil 
kita untuk sesuatu yang lebih mulia, 
iaitu, memaafkan orang berdosa 
dan tidak menghukum mereka. 
Itulah kemuliaan hati, yang sangat 
tinggi daripada apa yang kita faha-
mi selama ini. 

Thomas Aquinas, dalam ketaja-
man moralnya,  menyatakan per-
bezaan tentang seseorang yang 
sering tidak mendengar sama ada 
ajaran-ajaran Gereja atau secara 
umum. 

Thomas mengatakan bahawa ses-

uatu perkara boleh menjadi dosa 
bagi satu orang tetapi tidak untuk 
yang lain. Pada dasarnya, sesuatu 
boleh menjadi dosa bagi seseorang 
yang berhati besar, walaupun ia 
bukan dosa bagi seseorang yang 
acuh tak acuh atau tidak peduli. 

Berikut adalah satu contoh: 
Thomas, dalam sebuah ulasan yang 
hebat dan mencabar, pernah menu-
lis bahawa adalah dosa untuk mena-
han diri daripada memberi pujian 
kepada seseorang yang layak 
mendapatkannya kerana dengan 
menahan diri daripada memujinya, 
orang itu tidak mendapat makanan 
yang diperlukannya untuk terus 
hidup. 

Thomas menambah lagi dengan 
jelas bahawa adalah berdosa bagi 
seseorang yang berhati mulia, ber-
hati besar, dan pada tahan kematan-
gan tertentu. Seseorang yang tidak 
matang, mementingkan diri sendiri, 
dan kecil hati tidak termasuk dalam 
standard moral dan rohani yang 
sama.

Bagaimana mungkin ini , 
bukankah dosa tetapi sebuah dosa 
tanpa mengira orang? Selalunya 
bukan.  

Sama ada sesuatu dosa atau tidak 
dan keseriusan dosa bergantung 
kepada kedalaman dan kematangan 
dalam hubungan. Bayangkan ini: 
Seorang lelaki dan isterinya mem-
punyai hubungan yang mendalam, 
sensitif, penyayang, hormat, dan 
intim sehingga ekspresi kasih say-
ang atau pengabaian terkecil mem-
berikan kesan yang mendalam  
antara satu sama lain. Sebagai con-
toh, ketika mereka berpisah dengan 

cara masing-masing setiap pagi, 
mereka selalu bertukar ungkapan 
kasih sayang, sebagai ritual perpisa-
han.

Sekarang, sekiranya salah satu 
daripada mereka mengabaikan ung-
kapan kasih sayang pada kebiasaan 
di waktu pagi, ia cepat dirasai, dan 
mereka juga boleh menganggap 
perkara itu bukan perkara kecil. 

Tetapi bayangkan pada pasangan 
yang tidak akrab, kurang memper-
hatikan, kurang kasih-sayang, 
kurang rasa hormat dan tidak ada 
kebiasaan menunjukkan kasih say-
ang ketika keluar dari rumah. Sikap 
acuh tidak acuh sebegitu mungkin 
tidak membawa apa-apa makna. 
Tidak ada kecil hati, tidak ada niat, 
tidak berdosa Cuma kurang kasih 
sayang seperti selalu. Ya, seseten-
gah perkara boleh menjadi dosa 
bagi seseorang lain tetapi tidak bagi 
yang lain. 

Kita diajak oleh Yesus  dengan 
sehabis upaya kita menjadi terbaik 
di dalam diri kita, untuk menjadi 
cukup besar hati dan fikiran untuk 
mengetahui bahawa adalah dosa 
apabila tidak memberi pujian, untuk 
mengetahui bahawa walaupun 
secara alkitabiah kita boleh melaku-
kan hukuman mati namun kita 
masih tidak boleh melakukannya 
dan untuk mengetahui bahawa kita 
adalah wanita dan lelaki yang lebih 
baik apabila kita lebih bersifat 
matang dalam menghadapi cabaran 
atau situasi tidak disangka dalam 
masa yang tertentu.  — Hakcipta 
Terpelihara @ Fr Ron Rolheiser 
1999-2020

Ada sebuah kisah bahawa 
ada seorang Paderi ditang-
kap oleh sekumpulan 

pelampau di salah sebuah pulau di 
Filipina dan dijadikan orang tebu-
san. 

Orang-orang Saduki dan Farisi 
pada zamannya Yesus, mengamal-
kan undang-undang yang bertulis, 
hukum taurat, sepanjang hidup 
mereka, namun mengetepikan 
semangat hukum yang tersirat di 
dalam hukum yang tersurat terse-
but. Dengan berbuat demikian 
mereka sebenarnya telah terlepas 
pandang terhadap inti hukum 
tersebut, iaitu maksud sebenar 
yang dikehendaki oleh hukum 
tersebut.

Yesus telah mencabar para 
murid-Nya untuk kembali kepada 
asas, kepada perkara-perkara yang 
penting serta kepada implikasi-
implikasi yang sangat radikal dari-
pada hukum tersebut. Dia mene-
gaskan perkara tersebut apabila 
Dia berkata, “Jika hidup keaga-
maanmu tidak lebih benar daripa-
da hidup keagamaan ahli-ahli tau-
rat dan orang-orang Farisi, sesung-
guhnya kamu tidak akan masuk ke 
dalam kerajaan syurga” (Mat. 
5:20). 

Memang Yesus datang bukan 

bertujuan untuk memansuhkan 
hukum taurat, pun bukan juga 
mengekalkan kebiasaan orang-
orang pada waktu itu dalam mel-
aksanakan hukum tersebut. Dia 
datang untuk memperakui tetapi 
dengan cara baru yang radikal 
serta memperlihatkan kepada kita 
cara-cara yang betul dalam mema-
hami, menghayati dan mengamal-
kan semangat hukum taurat terse-
but.

Dengan kata lain, Yesus men-
empatkan diri-Nya sebagai juruba-
hasa yang berkuasa untuk mem-
bantu kita memahami intipati 
hukum yang sebenar serta dapat 
menangkap semangat hukum 
tersebut dengan penuh penghayat-
an bukan sekadar tahu dan mel-
akukannya sebagai tanggung-
jawab belaka. 

Injil pada hari ini merupakan 
sebahagian daripada khutbah 
Yesus di bukit yang mempunyai 
empat daripada enam antitesis 
yang maksudnya sesuatu yang 
berlawanan. Dua daripadanya 
akan kita baca dan dengar dalam 
Injil minggu hadapan.

Antitesis-antitesis tersebut 
saling berlawanan dengan apa 
yang pernah dipelajari dan difaha-
mi oleh para murid Yesus pada 

masa yang lalu dengan apa yang 
ingin Yesus jelaskan pada mereka. 
Format pengajaran yang diguna-
kan oleh Yesus kurang lebih begi-
ni: “Kamu telah mempelajari yang 
ini … tetapi Aku katakan kepada 
kamu sekarang begini …” kese-
mua enam antitesis tersebut boleh 
difahami sebagai suatu pernyataan 
atau ungkapan terhadap hukum 
cinta kasih yang adalah merupa-
kan sandaran bagi segala hukum 
dan kesemua karya para nabi (Lih 
Mat. 22:34-40).                                                                                                                                    

Satu daripada antitesis yang ter-
dapat dalam Injil hari ini mempun-
yai kaitan dengan hukum, “Jangan 
membunuh.” Yesus bukan datang 
untuk menghapuskan hukum 
tersebut. Dia dengan jelas mene-
gaskan “… selama belum lenyap 
langit dan bumi ini, satu iota atau 
satu titik pun tidak akan ditiada-
kan dari hukum Taurat, sebelum 
semuanya terjadi” (Ay 18).

Di dalam antitesis yang kedua 
pula, Yesus merujuk pada hukum, 
“Jangan berzina.” Kali ini Yesus 
membawa kita kepada satu pema-
haman yang mendalam dan pasti 
berkata demikian: “Tidak cukup 
untuk mengatakan, “Saya tidak 
ada hubungan sulit dengan orang 
lain.” Bagaimana pula dengan 

keinginan yang mendalam yang 
datang dari matamu dan mulai 
bergetar di hatimu? Kasih itu 
bukan berahi tetapi mengasihi 
siapa sahaja yang kita temui.

Antitesis yang ketiga pula ada-
lah berkaitan dengan perceraian. 
Untuk lebih memahami bahagian 
Injil Matius ini, kita perlu mem-
pertimbangkannya dengan penola-
kan total Yesus terhadap percera-
ian yang terdapat juga di dalam 
Injil-Injil yang lain (Lih Mat.19:3-
12, Mek.10:2-12, Luk 16:18). 
Pesan-pesan yang terdapat di 
dalam setiap petikan tersebut jelas 
– cinta kasih suami isteri adalah 
kekal hingga ke akhir hayat.

 Antitesis yang keempat pula 
berkaitan dengan, “Jangan ber-
sumpah pa lsu ,  mela inkan 
peganglah sumpahmu di depan 
Tuhan. Yesus seakan akan mahu 
berkata kepada kita semua: “Tidak 

perlu bersumpah. Bersikap jujur 
sahaja. Katakan ‘ya’ kalau engkau 
maksudkan begitu, dan katakan 
‘tidak’ jika itu mahumu. Ingat, 
kasih itu adalah kejujuran dan 
kebenaran!”

Apabila kita pergi jauh ke dalam 
hukum yang tertulis itu sehingga 
menemukan semangatnya yang 
memberi kehidupan kepada 
hukum itu sendiri, maka kita akan 
menyedari bahawa kita sebenarn-
ya dipanggil untuk mengasihi. 

Kasih seperti ini tidak menim-
bulkan kemarahan dan keganasan. 
Ianya bukan cinta kasih berahi 
sehingga sanggup merogol tetapi 
menghormati keberadaan sesama. 
Kasih itu adalah kejujuran dan 
kebenaran, berterus terang, telus 
dan setia hingga ke akhir hayat 
sebab, “Kasih tidak berkesuda-
han” (1 Kor 13:8).— santapan 
rohani 

HARI MINGGU BIASA ENAM
TAHUN A

Pertobatan sebagai jawaban dan tindakan kita 
terhadap penyelamatan Tuhan 

SIRAKH 15:15-20;
1KORINTUS 2:6-10;

INJIL MATIUS 5:17-37 
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Tanya
Jawab

Soalan: Baru-baru ini, saya membaca 
di sebuah platform media mengata-
kan bahawa warga Korea membuat 
latihan mati demi belajar menghargai 
hidup. Bagaimana pandangan Gereja 
mengenai ini? Apakah harus seperti 
itu cara menghargai hidup? 

Jawaban: Berita yang anda baca, adalah 
termasuk dalam tradisi Buddha  yang 
memandang penting meditasi kema-
tian.  Kata-kata Buddha yang terkenal 
dibaca sebagai berikut: “Dari semua je-
jak kaki, jejak kaki gajahlah yang tert-
inggi. Begitu pula, dari semua meditasi 
fikiran, meditasi atas kematian adalah 
yang tertinggi.”

Nama khusus bagi latihan ini ialah  
maranasati. Dengan menggunakan 
kaedah pelbagai visual dan kontem-
plasi, seseorang merenung hakikat ke-
matian, termasuk bagaimana keadaan 
tubuh ini sesudahnya. Misalnya, dibay-
angkan tubuh kita yang terbaring be-
berapa hari, lalu cacing dan ulat meng-
gerogotinya. Tubuh rosak menjadi 
kerangka, sampai akhirnya berserakan 
sebagai tulang rapuh dan hancur men-

jadi debu.
Meditasi kematian itu meningkatkan 

juga kesedaran akan hidup, bahawa 
hidup ini singkat, dan kita semua akan 
mati. 

Bila tiba saatnya, apa pun yang kita 
miliki tidak akan membantu kita, bah-
kan orang yang kita cintai tidak dapat 
membantu kita. 

Ia menegur bahawa ketegangan 
hidup yang diakibatkan oleh cita-cita 
dan persaingan. Semuanya akan hi-
lang, habis dan lenyap. Orang semes-
tinya berserah, berani melepaskan 
keinginan-keinginan dan memilih yang 
perlu sahaja. Inilah jalan pengosongan 
diri yang memberi kebahagiaan.

Umat Katolik dapat juga mengguna-
kan meditasi kematian seperti itu untuk 
menghargai hidup, untuk bersikap kri-
tis terhadap keinginan-keinginan yang 
tak teratur dan pencarian diri yang 
sia-sia. Namun kita juga mempunyai  
pelbagai latihan rohani mirip yang juga 
menganjurkan model meditasi ini dan 
macam-macam aksi atau matiraga.

Pertanyaan refleksinya adalah: apa 
yang aku cari dalam hidup ini? Apa 

yang harus aku buat agar hidupku yang 
singkat ini bermakna? Di sini sabda 
Yesus tentang ketamakan menyata-
kan, “Apa gunanya memperoleh harta 
dunia, kalau kamu tidak kaya di hada-
pan Tuhan?" (bdk. Luk. 12:26). Kitab 
Pengkotbah juga mengingatkan kita 
tentang kesia-siaan hidup (Pkh. 1). 
Namun demikian terdapat perbezaan 
penting di sini. Pertama, dalam tradisi 
Katolik bukan hanya kematian fizikal 
sahaja yang direnungkan, tetapi khu-
susnya  kematian akibat dosa. Kema-
tian akibat dosa ini telah ditebus berkat 
kematian Kristus. 

Dengannya makna hidup terungkap 
jelas, iaitu bahawa kita sungguh-sung-
guh dikasihi Tuhan. Hidup kita seka-
rang ini adalah anugerah. 

Tuhan sendiri telah memperjuang-
kannya bagi kita. Merenungkan-
nya akan membuat kita merasa sangat 
beruntung, kerana cinta luar biasa dari 
Bapa yang mengutus Putera Tunggal-
Nya.

Itulah sebabnya, kematian Kristus 
menjadi model hidup kita. Barang 
siapa mati seperti Kristus akan bangkit. 

Ini sudah dimulai sejak pembaptisan, 
di mana kita bersatu dengan kema-
tian-Nya, dan ambil bahagian dalam 
kebangkitan-Nya. Perenungan kema-
tian ini diulang-ulang, dalam Ekaristi 
khususnya dan lagi saat Pra-Paskah, 
dan menjadi pola perkembangan hidup 
beriman.

Kedua, dalam tradisi Katolik ke-
matian selalu direnungkan sebagai 
momen rohani, bukan sebagai musibah 
negatif, melainkan sebagai pintu hara-
pan. “Hidup tidak dilenyapkan, tetapi 
hanyalah diubah” (Prefasi Arwah I). 
Kita percaya bahawa dalam kematian 
kita disambut oleh Tuhan pengasih, 
bahawa roh kita akan menghadap ke-
pada-Nya, bahawa tersedia tempat bagi 
kita di rumah Bapa (bdk. Yoh 14:2).

Tubuh kita memang hancur, tetapi 
pada akhir zaman juga akan bangkit 
dan disatukan kembali dengan roh kita 
dalam kemuliaan. Jadi, meditasi ke-
matian tidak berhenti pada hancurnya 
tubuh, tetapi pada kerahiman kasih Tu-
han  yang maharahim yang menentu-
kan masa hadapan kita. — Gregorius 
Hertanto MSC

Meditasi kematian? 

Katekis Pembimbing 
Kemabong diutus pancar 
Terang Kristus 18-19 Rekoleksi bulanan para klerus 

20  Mesyuarat Komiti Kewangan
 Keuskupan Agung 
 Mesyuarat Exco MCCBCHST 
22 Graduasi bagi program Teologi —
 APC 

USKUP AGUNG JULIAN LEOW 
KEUSKUPAN AGUNG KUALA LUMPUR

USKUP SEBASTIAN FRANCIS
KEUSKUPAN PULAU PINANG 

16 Misa  —  Franciscan Sisters of 
 Immaculate Conception, Sabah   
17 Ulang tahun pentahbisan imamat  
 Uskup Richard Ng — Miri
18 Rekoleksi bulanan para Klerus
  — St. Anne, BM 
19 Rekoleksi bulanan para klerus
 — St. Anne's, BM
23 Ulang tahun ke-60 Chapel of St.   
 Paul the Hermit Papan, Perak

USKUP BERNARD PAUL 
KEUSKUPAN MELAKA-JOHOR 

Diari Para Uskup 
Malaysia 
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KEMABONG: Gereja St. 
Michael Kuala Tomani telah 
dipilih sebagai lokasi rekolek-
si Katekis Pembimbing 
Miss ion  Bonda  Mar ia 
Kemabong sempena Minggu 
Katikatikal Se-Malaysia pada 
18 Jan 2020 yang lalu.

Rekoleksi singkat ini telah 
disertai oleh 48 orang  yang 
terdiri daripada Katekis, 
Katekis pembimbing dan juga  
umat awam. 

Sebanyak tiga sesi ceramah 
disampaikan sepenuhnya oleh 
Paderi  Paroki  Mission 
Kemabong, Father  Ronny 
Alfred Luni yang merangku-
mi tajuk "Mencari dan men-
g e n a l i  K r i s t u s " , 
"Mengongsikan Kristus" dan 
juga "Menghidupi Panggilan 
Tuhan" sesuai dengan tema 
Minggu Katekatikal 2020, 
"Mencari, Mengenali dan 
Mengongsikan Kristus."

Kemuncak rekoleksi ini 
adalah upacara pengutusan 

para Katekis Pembimbing 
semasa Misa Kudus pada 19 
Jan 2020, oleh Father Ronny 
Alfred Luni. 

Dalam homilinya,  Fr 
Roney berpesan bahawa 
"Kerendahan hati, keper-
cayaan dan harapan dalam 
d i r i  s e t i a p  K a t e k i s 
Pembimbing adalah diperlu-

kan sebagai dasar atau beka-
lan untuk menghadapi pelba-
gai cabaran dalam pelayanan. 
Ia juga sebagai cara yang 
digalakkan dalam menilai 
kualiti diri sendiri."  

Katekis Robby Tay semasa 
ditemubual mengatakan, 
"Untuk bertahan dalam pelay-
anan, hubungan akrab dengan 

Tuhan adalah serta selalu 
berandal kepada Tuhan 

adalah penawar yang sejati. 
Robby merupakan salah 
seorang Katekis yang sudah 
37 tahun setia dalam pelay-
anan di salah sebuah stasi luar 
Mission Bonda Maria , 
Kemabong .   — Aloy 
(KOMSOS GBMK)   

15-16  Hujung Minggu bersama Rabboni   
 — Oasis, Kluang.
19-20  Rekoleksi bulanan para klerus    
 — MAJODI.
19 Ulang Tahun Dedikasi Katedral
 Hati Kudus Johor 
29 Retret untuk Katekumen diikuti   
 Misa dan Upacara Pilihan —- 
 MAJODI 

KENINGAU : Kehadiran mereka 
mungkin tidak disedari. Tetapi 
para pelayan rumah-rumah retret 
Keuskupan Keningau sentiasa bek-
erja di belakang tabir memastikan 
keselesaan para penghuni yang 
menginap di rumah-rumah retret 
tersebut. 

Pada 28 Januari lalu, para pelayan 
ini berhimpun di Pusat Ziarah Ke-
luarga Kudus Nulu Sosopon bagi 
merayakan Misa dan mengadakan 
mesyuarat. 

l berita lanjut di keluaran akan 
datang 

Petugas rumah retret Keuskupan Keningau mahu 
dipakai sebagai saluran kehadiran Tuhan 
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Sahabat kecil Yesus

Membaca Alkitab  
bererti  kita 
sedang 
mendengarkan 
Tuhan
berbicara 
kepada 
kita! 

Bantu orang ini 
untuk mencari Alkitab

Ratu Ester menyelamatkan bangsanya. 
Cari 14 perbezaan pada gambar di bawah. 

Hello adik-adik, 

Auntie yakin adik-adik tahu 
bahawa kita mempunyai pel-
bagai peraturan dan undang-
undang. 
Di sekolah kita mempun-

yai peraturan misalnya tidak 
boleh membuat bising di per-
pustakaan, tidak boleh mem-
buang sampah dan banyak 
lagi. 
Yesus juga bercakap men-

genai undang-undang. Tetapi 
undang-undang atau pera-
turan Yesus amat berbeza. 
Yesus mengatakan kita harus 
mengusahakan kebaikan, me-
maafkan dan hidup dalam 
damai. 
Apa yang ditekankan oleh 
Yesus di sini ialah, dalam 

kehidupan rohani kita, 
kita tidak boleh tekun ber-
doa sahaja sebaliknya harus 
juga melakukan kebajikan dan 
menghormati peraturan-per-
aturan Gereja. 
Misalnya, kita setia da-

tang menghadiri Misa Kudus, 
tetapi tidak membaca Alkitab 
di rumah, tidak menghormati 
ibu bapa atau suka membu-
ruk-burukkan rakan. 
Adik-adik, marilah kita 

sentiasa mengusahakan ke-
baikan  agar setiap kali kita 
merayakan Ekaristi, kita da-
pat mempersembahkan hati 
kita yang damai dan bebas 
daripada kebencian kepada 
Yesus! 

               Auntie Melly 

Tuhan berbicara kepada Samuel 
(1 Samuel 3) 

Cari benda-benda yang tersembunyi dalam gambar di bawah: 
Alkitab, pedang, seekor kucing, sebiji epal 

Lakukan segalanya dengan cinta ( 1 Korintus 16:14) 

Mari 
Mewarna 
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Youth gathering pertama belia HRL di St Agnes, 
Kambizaan mengakrabkan persahabatan

LIMBAHAU: “Yesus, Sahabat Se-
jati’’ demikianlah tema yang diang-
kat bagi youth gathering yang ju-
lung kali diadakan bagi tahun 2020 
anjuran Tim Pelayanan Belia Paroki 
Holy Rosary Limbahau (TPBP HRL). 

Youth gathering pada 26 Januari 
yang lalu begitu istimewa kerana 
pertama kalinya diadakan di luar 
paroki Holy Rosary Limbahau iaitu 
di Chapel St. Agnes Kambizaan, 
salah sebuah stasi luar di bawah 
naungan Paroki Holy Rosary Lim-
bahau. 

Perjalanan ke Chapel St. Agnes 
Kambizaan mengambil masa lebih 
kurang setengah jam dengan jarak 
15KM dari Gereja HRL. 

Di chapel itu, para belia disam-
but mesra oleh umat yang diketuai 
oleh Katekis Agnes Dominic dan 
Pengerusi Penganjur, Sdra Cor-
nelius. 

Youth gathering kali ini juga 
sekaligus merayakan Pesta Santa 
Agnes yang  menjadi Santa naun-

gan Chapel St. Agnes Kambizaan. 
Antara objektif utama youth 
gathering ini adalah untuk men-
jangkau para belia di Kambizaan 
sekaligus mengambil kesempatan 
untuk mengenal mereka dengan 
lebih dekat, dan berkongsi ten-

tang pelayanan dalam gereja,  
dengan harapan agar mereka juga 
boleh mengambil bahagian secara 
berterusan dalam pelayanan mere-
ka di gereja. 

Para belia juga merayakan Misa 
Kudus bersama Father Rayner 

Bisius di mana para belia pusat 
mengambil bahagian menjadi koir. 

Di dalam homilinya, Fr. Rayner, 
menekankan agar belia HRL menja-
di Kristian Katolik yang 100% Kato-
lik. “Jangan takut dalam menghidu-
pi panggilan kita mengikuti Yesus, 

menjadi terang dan menjadi pen-
jala manusia!" pesan Fr Rayner. 

Paderi itu berharap agar semua 
umat khususnya belia berani un-
tuk menjadi terang dan cahaya 
kepada satu sama lain, terutama 
di dalam keluarga dan KKD. 

Antara aktiviti lain yang dijalan-
kan pada hari tersebut adalah 
acara makan bersama, acara pe-
motongan kek, tayangan video 
tentang St. Agnes dan juga Chapel 
St. Agnes Kambizaan, ‘praise & 
worship’ diketuai oleh belia pusat, 
perkongsian singkat bertemakan 
"Yesus Sahabat Sejati" oleh Sdri 
Mary Belinda, perkongsian iman 
daripada tiga orang peserta Em-
maus Youth Camp, iaitu Sdra  Au-
reus, Sdri Gabriella Aiko dan Sdra 
Ivanslaw. 

Tidak ketinggalan juga promosi 
Sabah Youth Day-5, games, dan 
cabutan tiket bertuah. Program 
berakhir pada jam 4.30 petang. — 
Evangelisa Anselinus

KENINGAU: 100 orang belia 
sudah dari Paroki Katedral St 
Francis Xavier (KSFX) telah 
mendafter untuk menyertai Sa-
bah Youth Day-5 (SYD-5).

Kuota 150 diperuntukkan  
untuk Paroki KSFX dan sema-
sa pelancaran SYD-5 pada 26 
Januari lalu, 100 orang belia 
sudah mendaftarkan diri. 

Uskup Cornelius Piong yang 
memimpin Misa menggalak-
kan ibu bapa agar menyokong 
anak-anak mereka menyertai 
SYD-5.

Menurut Bapa Uskup, "Sejak 
SYD pertama yang dilancarkan 
di Keuskupan Keningau, saya 
melihat ramai belia kita yang 
terlibat pada ketika itu, dan kini 
ramai daripada mereka yang 
tetap melayani sehingga seka-
rang," 

Prelatus itu juga mengin-
gatkan bahawa peranan belia 
masa kini adalah penting, ker-
ana belialah yang akan men-
corakkan masa depan gereja, 
justeru mula saat ini para be-
lia harus memantapkan iman, 
hidup dalam komuniti, bertang-
gungjawab sosial dan  selalu 

membaca, merenungi Firman 
Tuhan. 

Ujarnya lagi “Jangan jadikan 
iman seperti angin, datang dan 
pergi. Jadikanlah gereja sep-
erti rumah sendiri, aktif dalam 
pelayanan, kerana jika kita 
membenarkan diri kita dipakai, 
pasti Tuhan akan melayakkan 
kita”,

SYD-5 bakal diadakan di 
Paroki Limbahau dan Papar 
pada 25-31 Julai 2020. 

Pengerusi belia Ksfx, Kelly 
mengatakan pendaftaran pe-
serta kali ini adalah “First come 
first Out.” Tidak diberikan kuo-
ta ke atas zon. Ujarnya lagi, 
“saya melihat perkembangan 
belia yang amat positif kali 
ini, dan diharapkan agar belia 
yang baru datang untuk melay-
ani akan tetap bersama-sama 
untuk membangun belia yang 
komited melayani kerajaan-
Nya.”

Sesi pelancaran dan pendaf-
taran  turut dihadiri Pengerusi 
MPP KSFX, Sdri Nancy Nelly 
dan Pengerusi Komisi Belia 
Keuskupan, Sdra Roney Em-
ing. — Didiroy, ksfx

100 belia KSFX daftar SYD-5 



Bapa Suci bertemu 
dengan wanita yang 
'mencengkamnya' 

Pemimpin kewangan dunia 
diseru kurangkan jurang ekonomi

VATIKAN: 50 orang terkaya di 
dunia dengan kewangan mereka 
sendiri dapat membiayai "rawatan 
perubatan dan pendidikan untuk 
setiap kanak-kanak miskin di 
dunia ... dan menyelamatkan ber-
juta-juta nyawa setiap tahun," 
kata Sri Paus Fransiskus pada per-
temuan pemimpin kewangan pada 
hari 5 Februari lalu. .

Men te r i  Kewangan  da r i 
Perancis, Argentina, Mexico, 
Paraguay, dan El Salvador; 
pemenang anugerah ekonomi 
Nobel dan pengarah Tabung 
Kewangan Antarabangsa adalah 
antara mereka yang mengambil 
bahagian dalam acara yang ber-
tema, “Cara Baru Solidariti”  
yang diadakan di Akademi 
Kepausan Sains Sosial. 

Acara itu diisi dengan forum 
bagi tokoh-tokoh penting dalam 

sistem kewangan global untuk 
membincangkan peningkatan 
ket idaksakmaan dibanteras 
melalui "inklusi,  integrasi, dan 
inovasi."

Dalam ucapannya, Sri Paus 

Fransiskus menyeru para peserta 
untuk mengurangkan ketidaksak-
maan dalam pendapatan yang 
semakin meningkat dengan men-
gutamakan keperluan golongan 
miskin yang terpinggir oleh glo-

balisasi sikap acuh tak acuh.
"Beratus-ratus juta orang, 

sedang bergelut dalam kemiski-
nan  yang  me lampau ,  dan 
kekurangan makanan, t idak 
berumah, tidak mendapat rawatan 
kesihatan yang sepatutnya, tidak 
dapat bersekolah, tiada kemudah-
an elektrik dan air bersih. 

"Kira-kira lima juta kanak-
kanak akan mati tahun ini atas 
sebab-sebab yang berkaitan den-
gan kemiskinan," katanya.

"Kemiskinan boleh diatasi," 
kata Sri Paus Fransiskus jika 
sistem ekonomi memasukkan 
perkara memberi makanan, meny-
embuhkan, dan memberi perlind-
ungan mereka yang miskin. 

Kita perlu memilih apa dan 
siapa yang harus diberi keuta-
maan. Pilihan kita akan memba-
wa kepada peningkatan ketidaka-

dilan sosial dan keganasan, atau 
untuk "memanfaatkan sistem sos-
io-ekonomi."

Pada masa ini, 50 orang terkaya 
memiliki harta bersamaan dengan 
AS $ 2.2 trilion. Sri Paus Fransis-
kus berkata, orang-orang kaya ini 
sendiri dapat membiayai "rawa-
tan kesihatan untuk setiap kanak-
kanak miskin di dunia, baik mela-
lui cukai dan/atau kemurahan hati 
mereka.” 

Pada akhir ucapannya, Sangti 
Papa mengundang peserta dalam 
forum itu untuk menggunakan 
kedudukan serta kelebihan mereka 
bagi menggalakkan pembangunan 
untuk negara-negara membangun, 
memberi bantuan melangsaikan 
hutang bagi negara yang memer-
lukan dan  usaha untuk mengu-
rangkan kesan perubahan iklim. 
– media Vatikan
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Jokowi secara rasmi undang 
Sri Paus Fransiskus ke Indonesia 

KOTA VATIKAN: Sri Paus Fran-
siskus telah bertemu dan berjabat 
tangan dengan wanita yang me-
nyebabkan prelatus itu kehilangan 
sabar selepas dicengkam kuat oleh 
wanita itu di Dataran Sto Petrus, 
31 Disember tahun lalu. 

Pada bulan Januari lalu, selepas 
audiensi umum, Sangti Papa ber-
cakap sebentar dengan wanita itu. 
Dalam gambar yang disiarkan 
oleh media Vatikan, kedua-dua 
mereka kelihatan tersenyum dan 
berjabat tangan. Seorang paderi 
yang berdiri di samping wanita itu 
bertindak sebagai jurubahasa.

Kedua-duanya bertemu dalam 
"baciamano," iaitu masa yang 
diperuntukkan kepada penziarah-
penziarah tertentu untuk bertemu 
dengan Sri Paus selepas audiensi.” 

Terlebih dahulu, Bapa Suci tel-
ah memohon maaf semasa mem-
impin Angelus pada 1 Januari 
2020 kerana kehilangan kesabaran 
dengan wanita itu pada malam 31 
Disember 2019.  

"Banyak kali kita kehilangan 
kesabaran, begitu juga dengan 
saya. Saya mohon maaf atas con-
toh buruk semalam," katanya. 
Ketika Sri Paus menyapa orang 
ramai di hadapan palungan Natal 
Vatikan pada 31 Disember 2019, 
seorang wanita telah menarik len-
gan Sri Paus dan memegang erat 

tangannya. Sri Paus kelihatan ma-
rah, menampar tangan wanita itu 
dan berlalu dengan wajah masam. 

Video klip itu telah menjadi tu-
lar di media sosial. Sebelum berte-
mu dengan wanita tersebut pada 8 
Januari, Sri Paus Fransiskus men-
jelaskan kepada penziarah tentang 
Santo Paulus dan cinta kepada 
Tuhan serta menyatakan bahawa 
Kristus dapat membawa kebaikan 
– meskipun situasi itu kelihatan 
gagal.

Semasa bersalaman dengan 
para penziarah selepas Angelus, 
Bapa Suci sempat bergurau den-
gan sekumpulan religius wanita 
yang teruja bersalaman dengan-
nya, “Jangan gigit saya. Saya 
akan beri ciuman di pipi jika kamu 
bertenang!” —  CNA 

JAKARTA: Selepas 
beberapa hari dalam 
ketidakpastian, kerajaan 
Indonesia secara rasmi 
mengundang Sri Paus 
Fransiskus untuk men-
gunjungi Indonesia. Pada 
28 Januari, saya secara 
peribadi telah menghan-
tar surat jemputan kepa-
da Kardinal Pietro Paro-
lin di  Sekretariat Negara 
Vatican (gambar)," kata 
Duta Besar Indonesia di 
Takhta Suci,  Antonius 
Agus Sriyono member-
itahu AsiaNews.

Dalam nota itu, In-
donesia menyatakan 
hasratnya menjadi tuan 
rumah perjalanan apos-
tolik Sri Paus pada bulan 
September. Khabar an-
gin telah tersebar di se-
luruh negara itu bahawa 
ada kemungkinan Sri 
Paus akan mengunjungi 
Indonesia, lebih-lebih 
lagi pada 20 Januari lalu, 
Yahya Cholil Staquf, 
setiausaha agung  Maj-
lis Tertinggi Nadhlatul 
Ulama (NU, sebuah or-
ganisasi Islam terbesar 
di republik itu dan dunia, 
menyatakan bahawa Sri 
Paus Fransiskus ada has-
rat untuk mengunjungi 

Indonesia. .
Yahya bertemu dengan 

Sri Paus Fransiskus pada 
15 Januari bersama pem-
impin agama lain. Mere-
ka berada di Vatikan 
sempena konvensi  para 
pemimpin pelbagai aga-
ma untuk membincang-
kan kepentingan aktivis 
sosial dalam menangani 
konflik antara agama. 

Berikutan pernyataan 
Yahya, surat jemputan 
tidak rasmi telah terse-
bar di media sosial yang 
ditandatangani oleh 
Presiden Indonesia Joko 
"Jokowi" Widodo. Na-
mun, Duta Sriyono yang 

dihubungi pada ketika itu 
mengatakan perbincan-
gan masih berjalan dan 
perkara sulit."

Selepas beberapa hari, 
akhirnya umat Katolik 
di Indonesia mendapat 
pengesahan pada pagi 28 
Januari.  Walaupun tiada 
tarikh rasmi ditetapkan, 
umat teruja mengalu-
alukan Bapa Suci Fran-
siskus. 

Begitu juga bagi para 
klerus dan religius di ne-
gara itu yang mendoakan 
kelancaran kunjungan 
Sri Paus ke Indonesia. 

Indonesia merupakan 
negara yang mempunyai 

penduduk Islam paling 
ramai di dunia, Katolik 
adalah minoriti kecil. 
Menurut statistik kera-
jaan, mereka berjumlah 
kira-kira 7.5 juta atau 
hanya di bawah 3 peratus 
daripada penduduk kes-
eluruhan. Namun, Gereja 
Indonesia sangat aktif 
berkat pemimpin-pem-
impinnya dan penyertaan 
besar anggota-anggotan-
ya dalam kegiatan-kegia-
tan keagamaan.

Sri Paus Fransiskus 
akan menjadi Sri Paus 
ketiga yang mengunjun-
gi Indonesia selepas Paul 
VI pada 1970 dan Santo 
Yohanes Paulus II  pada 
tahun 1989. 

Di Jakarta, mendiang 
Sri Paus dari Poland itu 
telah merayakan Misa 
dengan lebih 110,000 
orang di Stadium Istora 
Senayan. 

Prelatus itu juga mem-
impin Misa di lapangan 
terbuka di Yogyakarta 
yang dimiliki oleh Aka-
demi Tentera Udara In-
donesia dan satu lagi di 
Pulau Flores, di mana ke-
banyakan penduduknya 
adalah Katolik. — Asi-
aNews 

 

VATIIKAN: Sri Paus Fransiskus mener-
bitkan sebuah pesan video yang menyertai 
intensi doanya untuk bulan Februari 2020, 
iaitu  “Dengarkan tangisan kaum migran.” 

Dalam intensi yang diterbitkan pada 6 
Februari 2020 itu, Sri Paus meminta seluruh 
dunia mendengarkan tangisan para migran, 
yang ramai di antara mereka adalah korban 
perdagangan manusia. Pemerdagangan ma-

nusia adalah jenayah yang kejam. Sudah 
menjadi kebiasaan Sri Paus untuk menerbit-
kan pesan video yang merinci intensi doanya 
setiap bulan. Teks lengkap intensi Sri Paus 
bulan ini adalah: Para migran sering menjadi 
korban penyeludupan manusia dan perda-
gangan manusia yang kriminal. Hal ini ter-
jadi, antara lain, kerana penyelewengan di 
pihak orang yang rela melakukan apa saja 

demi keuntungan kewangan. Wang dari per-
niagaan kotor dan tidak berperikemanusiaan 
ini adalah wang haram. 

Saya tidak melebih-lebih itu memang 
wang haram! Kita berdoa agar tangisan sau-
dara-saudari kaum migran, para korban pe-
nyeludupan manusia dan perdagangan ma-
nusia, dapat didengar dan dibantu. — media 
Vatikan 

Wang pendapatan dari penyeludupan manusia adalah wang kotor 



Sri Paus Fransiskus kirim video 
ucapan kepada pengamal media Arab 
VATIKAN: “Setahun lalu, saudara 
saya, Imam Besar Al-Azhar Dr Ahmad 
al-Tayyib dan saya menandatangani 
dokumen tentang persaudaraan manu-
sia di ibu kota Uni Emiriah Arab, Abu 
Dhabi. 

"Hari ini kita merayakan hari ulang 
tahun pertama dari dokumen tentang 
persaudaraan manusia yang hebat ini, 
kerana kita berharap masa hadapan 
yang lebih baik bagi umat manusia, 
masa hadapan yang bebas dari keben-
cian, dendam, ekstremisme, dan teror-
isme, di mana nilai-nilai perdamaian, 
cinta dan persaudaraan berlaku.”

Demikian sebahagian isi pesan video 
Sri Paus Fransiskus kepada para peser-
ta Konvensi Media Arab untuk 
Persaudaraan Manusia, yang berlang-
sung di Abu Dhabi, 4 Februari 2020.

Hari ini, pada ulang tahun pertama 
ini, tegas Sri Paus, “saya menyatakan 
penghargaan saya atas sokongan yang 
berikan oleh Uni Emiriah Arab untuk 
pekerjaan Komiti  Tinggi untuk 
Persaudaraan Manusia.” 

Komiti Tinggi itu bertugas mening-
katkan nilai-nilai yang tercantum 
dalam dokumen itu.

Sri Paus juga berterima kasih atas 
usaha dan bengkel-bengkel yang dian-
jurkan oleh Rumah Abrahamik, dan 
untuk penyampaian Penghargaan 
Persaudaraan Manusia. 

Sri Paus juga mengatakan beliau 
berbesar  hat i  dapat  menyer ta i 
menyampaikan International Human 
Fraternity  Award (penghargaan per-
saudaraan manusia internasional), 
yang bertujuan mendorong “semua 
orang meneladani lelaki dan wanita di 

dunia dalam mewujudkan cinta 
melalui tindakan dan pengorbanan 
yang dilakukan demi kebaikan orang 
lain, tidak memandangbetapa berbeza-
nya mereka dalam agama, atau etnik 
dan budyaa.” 

Bapa Suci juga memohon kepada 
Tuhan untuk “memberkati setiap usaha 
bermanfaat yang mendatangkan kebai-
kan umat manusia dan yang membantu 
kita untuk maju dalam persaudaraan.” 
— media Vatikan 

ABU DHABI: Setahun lalu, 4 Februari 
2019, dua orang pemimpin agama ter-
besar di dunia menandatangani doku-
men bersejarah. Perayaan penandatan-
ganan  Dokumen Persaudaraan 
Manusia oleh Sri Paus Fransiskus dan 
Imam Besar Al-Azhar itu menjadi 
objektif Dewan Tetua Muslim di Abu 
Dhabi untuk mengadakan Konvensi 
Media Arab untuk Persaudaraan 
Manusia.

Konvensi pada 3 Februari 2020 
tersebut adalah untuk  mengimplemen-
tasikan Dokumen Persaudaraan 
Manusia dalam media Arab. Sr 
Bernadette Mary Reis FSP dari Vatican 
News di Abu Dhabi, melaporkan baha-
wa konvensi ini dihadiri ramai penga-
mal media Arab. Prefek Dikasteri 
Vatikan untuk Komunikasi Paolo 
Ruffini pula menjadi tetamu pembi-
cara dalam konvensi itu.

Paolo Ruffini memberikan ringkasan 
bagaimana Vatikan meliput penan-
datanganan Dokumen Persaudaraan 
Manusia dan peristiwa-peristiwa ter-
kait sesudah penandatanganan itu. 
Beliau menjelaskan hadirin tentang 
keinginan Sri Paus Fransiskus agar 
“era komunikasi dapat membawa kita 
ke budaya saling menghormati.”

Sebelumnya, mantan penasihat 
Imam Besar  Al-Azhar,  Hakim 
Mohamed Abdel Salam, menjelaskan 
peranan media terhadap Dokumen itu. 
Dengan berbahasa Arab, beliau men-
gatakan “media itu jantung dari projek 
kemanusiaan hebat ini. Tidak diragu-
kan lagi, media adalah mitra aktif … 
dan memikul tanggung jawab besar 
termasuk tanggung jawab memberi 

kesedaran dan pendidikan serta 
menyebarkan  nilai-nilai dan prinsip-
prinsip kemanusiaan.”

Para anggota media Arab berbesar 
hati mendengar kontribusi Vatikan 
da lam menyebarkan  Dokumen 
Persaudaraan Manusia itu. Penasihat 
Ketua Dewan Media Nasional UEA 
Ibrahim Al-Abed mengatakan kepada 
Vatican News tentang betapa gembi-
ranya dia mendengar semua upaya  
Vatikan dalam menyebarkan Dokumen 
Persaudaraan Manusia.

Ramai anggota media Arab yang 
hadir pada peringatan itu turut sama 
melaporkan upacara penandatanganan 
dokumen bersejarah itu setahun lalu. 
Pemimpin Redaksi CNN berbahasa 
Arab, Caroline Faraj, mengatakan 
kepada  Vat ican  News bahawa 
Dokumen Persaudaraan Manusia men-

jadi kejutan besar baginya. Peristiwa 
itu “membuka mata orang untuk tahu 
lebih banyak. Ia bukan sekadar sebuah 
peristiwa; itu peristiwa bersejarah,” 
tegasnya.

Mewakili Gereja Katolik di Timur 
Tengah, Direktur Jenderal Pusat Studi 
dan Media Katolik di Yordania Pastor 
Rifat Bader menjelaskan, Dokumen 
Persaudaraan Manusia memulai awal 
yang baik dengan penandatanganan 
setahun lalu. 

“Sekarang saatnya … untuk berfikir 
bersama,” kata imam itu. Mengikuti 
peranan penting Sri Paus, orang-orang 
di Timur Tengah perlu mendorong ini-
siatif menyatukan masyarakat, “bukan 
hanya mempromosikan nilai-nilai, 
tetapi juga hidup bersama yang nyata 
di antara umat beriman yang berbeza 
dalam satu Tuhan.” — media vatikan 

Onesimus hidup pada 
abad pertama. Dia 
adalah seorang 

hamba yang merompak 
majikannya lalu melarikan 
diri ke Roma. 

Di Roma dia bertemu 
dengan St. Paulus yang 
dipenjarakan kerana iman-
nya. Paulus menerima One-
simus dengan kelembutan 
serta kasih sayang seorang 
ayah. 

Paulus membantu meny-
edarkan pemuda tersebut 
bahawa dia telah berbuat 
salah dengan mencuri. Leb-
ih dari itu, dia telah mem-
bimbing Onesimus untuk 
percaya dan menerima 
iman Kristiani. 

Setelah Onesimus menja-
di seorang Kristian, Paulus 
mengirimkannya kembali 
kepada tuannya, Filemon, 
yang juga adalah sahabat 
Paulus. Tetapi, Paulus tidak 
mengirim hamba itu kem-
bali seorang diri dan tidak 
berdaya. 

Rasul itu “mempersen-
jatai” Onesimus dengan 
sepucuk surat yang singkat 
tapi tegas. Paulus berharap 
agar suratnya dapat menye-
lesaikan semua masalah 
Onesimus, sahabat baru-
nya. 

Kepada Filemon, Paulus 
menulis: “Aku mengaju-
kan permintaan kepadamu 
mengenai anakku yang ku 
dapat selagi aku dalam pen-
jara, yakni Onesimus. Dia 
ku suruh kembali kepada-

mu. Dia, iaitu buah hatiku.” 
Surat yang menyentuh 

tersebut dapat ditemukan 
dalam Kitab Suci Perjan-
jian Baru. Filemon me-
nerima surat dan nasihat 
Paulus. Ketika Onesimus 
kembali kepada tuannya, 
dia dibebaskan. Kemudian, 
Onesimus kembali kepada 
St. Paulus dan menjadi pe-
nolongnya yang setia. 

St. Paulus mengangkat 
Onesimus menjadi imam 
dan kemudian uskup. 
Orang kudus yang dulunya 
hamba ini membaktikan se-
luruh sisa hidupnya untuk 
mewartakan Khabar Gem-
bira yang telah mengubah 
hidupnya selamanya. 

Menurut tradisi, pada 
masa penganiayaan, One-
simus diikat lalu dibawa 
ke Roma untuk direjam se-
hingga mati. 

Bahagian manakah 
dalam hidupku yang me-
merlukan kesembuhan 
dengan pengampunan 
dan penerimaan?
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Kenali Santo 
Anda 

Onesimus
~ 16 Februari ~

Abu Dhabi rai ulang 
tahun pertama Dokumen 
Persaudaraan Manusia

ROMA, Itali: Aid to the 
Church in Need (Bantuan 
untuk Gereja Memerlukan)  
mengumumkan salah se-
orang dari empat seminar-
ian yang diculik 8 Januari 
2020 di Kaduna Nigeria 
telah dibunuh. 

“Dengan dukacita men-
dalam, kami mengumum-
kan kepada kalian bahawa 
seminarian terakhir yang 
berada di tangan para pen-
culik, Michael (gambar), 
telah dibunuh.” Berita dari 
Tweet ACN, Itali melapor-
kan, Michael  telah diculik 
bersama tiga seminarian 
lain dari Seminari Tinggi 
Gembala Baik di Kakau, 
Kaduna. Tiga seminarian 
lain telah dibebaskan dan  
sedang menerima rawa-
tan perubatan. ACN mel-
aporkan, direktur seminari 
melakukan pengecaman 

jenazah itu. Pada 31 Janu-
ari lalu, Gereja,. Uskup 
Agung Aukbeze menjelas-
kan, meskipun semua sem-
inari di Nigeria memiliki 
tembok pelindung, “ tetapi 
tembok-tembok itu tidak 
cukup untuk menghentikan 
serangan Boko Haram,” 
puak ekstremis Islam. 

Menurut Data PBB baru-
baru ini, sejak 2009 kega-
nasan telah menyebabkan 
lebih dari 35,000 menjadi 
korban.— ACN 

Empat diculik, seorang 
seminarian dibunuh 
Boko Haram 

Peserta Konvensi Media Arab untuk Persaudaraan Manusia



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

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(FEBRUARI)

Sejagat: Mendengar Tangisan Kaum 
Migran —  Kita berdoa agar tangisan 

saudara dan saudari migran kita, mangsa 
jenayah pemerdagangan manusia, dapat 

didengar dan dibantu. 
Februari 16, 2020 

KENINGAU: Para Katekis Pem-
bimbing Paroki Katedral St Fran-
cis Xavier (KSFX) diseru untuk 
menjalankan tugas-tugas dengan 
penuh keyakinan kerana Yesus 
sentiasa memimpin kita, kata 
Bapa Uskup Cornelius Piong 
semasa memimpin Misa Kudus 
sempena Hari Minggu Kateke-
tikal Se-Malaysia yang dijalan-
kan di peringkat Paroki KSFX di 
Gereja St Filipus, Tigot pada 19 
Januari lalu.

Perayaan Misa Kudus Min-
ggu Katekatikal yang bertemakan 
“Mencari, Mengenal dan Men-
gongsikan Kristus” menyaksikan 

249 katekis pembimbing paroki 
KSFX memperbaharui komitmen 
pelayanan mereka manakala 32 
orang lagi menerima pelantikan 
baru. Selain itu, aktiviti seperti 
pameran, pertandingan bercerita 
dan berpidato merupakan antara 
pengisian menarik bagi meraikan 
Hari Minggu Kateketikal terse-
but.  

Bapa Uskup mengatakan, “Kita 
harus bersyukur kerana dipang-
gil sebagai katekis pembimbing. 
Panggilan ini merupakan panggi-
lan daripada Tuhan. Tambahkan 
usaha untuk mencari dan men-
genal Yesus supaya mendapatkan 

buah yang baik dalam mengong-
sikan khabar gembira tentang 
Yesus.” .

Uskup juga berpesan agar 
tidak melupakan dan menyelar-
askan pelayanan dengan mat-
lamat Keuskupan Keningau 
iaitu “Membangun komuniti 
yang komited dan efektif mel-
ayani umatnya” dan perlunya ada  
“Lingkaran sukacita” membantu 
mengalami sukacita dalam pelay-
anan. 

“Lingkaran sukacita” yang di-
maksudkan oleh ketua Keusku-
pan Keningau itu adalah : 
1. Yakin:  tugas pelayanan ada-
lah panggilan daripada Tuhan. 
Meskipun ada keragu-raguan, 

tetapi atasi dan yakinlah. 
2. Komitmen : Dengan meluang-
kan masa, membuat pengorbanan, 
dan disiplin. Pelayanan sungguh-
sungguh efektif dan menjadi con-
toh kepada umat yang dilayani.
3. Pertobatan:  Sentiasa mengakui 
bahawa diri kita  lemah dan perlu 
ada semangat pertobatan. Ini ada-
lah kerana kita adalah manusia 
lemah dan sering jatuh dalam 
dosa, namun harus berani men-
gaku dosa dan mahu terus dipakai 
oleh Tuhan.

 Pada akhir perayaan, Uskup 
mengumumkan tuan rumah bagi 
sambutan Hari Minggu Katekati-
kal 2021 adalah Zon Bingkor. —
Komsos K'gau 

Lingkaran Sukacita harus ada 
pada setiap katekis Pembimbing 

Rekoleksi di Kem Terendak 
ajak Katolik kreatif 

mengongsikan Kristus 

MELAKA: “Apa yang kita cari 
dalam hidup ini?” Soalan itu begitu 
menarik untuk direnungkan oleh 
86 orang guru pembimbing kateke-
tikal. 
Rekoleksi para guru pembimbing, 
ibu bapa dan pelajar sekolah min-
ggu sesi 2020 diadakan di Chapel 
Corpus Christi, Kem Terendak 
pada 15 Januari lepas. 

Ia dimulakan dengan upacara 
Pentakhtaan Alkitab, diikuti lagu-
lagu pujian oleh Tim Pelayanan 
Karismatik. Rekoleksi ini diadakan 
sebagai persiapan sambutan Hari 
Minggu Kateketikal pada 19 Janu-
ari yang bertema “Mencari, Men-
genali dan Mengongsikan Kristus. 

Sr Maria Magdalena Kopong 
FSIC menyampaikan sesi pertama 
bertajuk  “ Mencari dan Mengenali 

Kristus”.  Sr. Mag menanyakan 
soalan, “Apa yang kita cari dalam 
hidup kita? Bagaimana kita boleh 
menyahut kepada kehendak Tuhan 
dalam pencarian seharian kita?”. 

Manakala sesi kedua yang dis-
ampaikan oleh Sr. Liza Anggie, 
FSIC bertajuk “Mengenali dan 
mengongsikan Kristus” menje-
laskan bahawa sebagai pengikut 
Kristus, pengalaman perjumpaan 
kita secara peribadi harus menjadi 
dasar bagi  kita untuk semakin in-
tim dengan Kristus. 

Sr Liza juga menekankan para 
guru pembimbing dan umat awam 
harus berusaha untuk mengong-
sikan kasih Kristus pada sesama, 
bermula dalam keluarga dan 
komuiti kita. —  Tim pelayanan 
Katekatikal CCCTC 2020

SANDAKAN: Lebih sedekad 
lamanya Kerasulan Wanita Kato-
lik (CWA) Keuskupan Sandakan 
menganjurkan Seminar Kepimpi-
nan dan Kemahiran. Oleh itu pada 
25-26 Januari lalu, CWA telah 
menganjurkan seminar itu di bilik 
Konferensi Kuskupan Sandakan.

Seminar in bermatlamat untuk 
membantu anggota CWA untuk 
lebih cekap dalam kepimpinan 
dan berkemampuan dalam pelay-
anan mereka dalam Gereja. 

Seramai 69 orang wanita dari 
CWL seluruh paroki di Keusku-
pan Sandakan menghadiri semi-
nar ini dikendalikan oleh Pem-
bimbing Rohani CWL, Father 
Christopher Ireneus dan Sdra 
Francis Tan. 

Ia dimulakan dengan upacara 
Pentakhtaan Alkitab yang diket-
uai oleh Ex-Officio CWA, Sr Re-
gina FSIC. Kemudian Ketua Pe-
nyelaras CWL, Sdri Cecelia Polo 
D’Souza menyampaikan ucapan 
singkat. Sesi pertama disampai-
kan oleh Sdra Francis Tan. Beliau 
memberikan input bagaimana 
menjadi pemimpin cekap dalam 

Gereja. Jelasnya, pusat kepimpi-
nan dan visi umat Gereja Katolik 
dalam kepimpinan harus ber-
dasarkan Yesus yang melayani 
dengan belas kasihan dan rendah 
hati.  

Francis juga mengemukakan 
contoh kualiti-kualiti pemimpin 
yang murni khususnya dari Injil 
Yohanes 10 di mana Yesus se-
bagai gembala yang Baik, yang 
prihatin terhadap keperluan orang 
lain serta rela memberikan nyawa 
agar semua orang dapat bertum-
buh dalam iman. 

Sesi diteruskan lagi Fr Christo-

pher yang memberikan penjela-
san tentang “Dipilih dan Diutus” 
bahawa setiap umat yang dibap-
tis, dipilih oleh Tuhan dan diutus 
agar orang lain juga turut men-
genal cinta serta penyelamatan 
Kristus.

Para CWL diseru agar tidak 
teragak-agak atau harus berani 
dalam pelayanan kerana Roh Ku-
dus yang Hidup dan Berkuasa 
sentiasa menyertai mereka dalam 
pelayanan. 

Fr Christopher turut memberi-
kan 10 petua untuk melayani 
dengan cintakasih antaranya: 

mendengar tanpa mencelah (Am-
sal 18), memberi tanpa batas 
(Amsal 21:26), berdoa tanpa 
henti (Kolose 1:9), berkongsi 
tanpa kepura-puraan (Efesu4:15), 
sukacita tanpa merungut (Filipi 
2:14), memaafkan tanpa meng-
hukum (Kolose 3:13) dan tidak 
melupakan janji  (Amsal 13:12).

Paderi itu juga mengingatkan 
bahawa kelayakan atau sijil aka-
demik tidak diperlukan dalam 
pelayanan sebaliknya kerelaan 
dan keihklasan dalam menyahut 
panggilan Tuhan. Dalam pelay-
anan juga, tidak selalu mengha-

dapi kemanisan, adakalanya men-
emui kesukaran dan memerlukan 
pengorbanan namun semua usaha 
itu tidak pernah terlepas daripada 
pandangan Tuhan dan Dia akan 
sentiasa memberikan sukacita, 
kekuatan dan damai kepada 
mereka yang taat melayani-Nya. 

Seminar diakhiri dengan Misa 
Senja di Katedral St Mary dan 
para peserta mengeratkan lagi 
persahabatan mereka dalam ma-
jlis persaudaraan yang turut di-
hadiri oleh Uskup Julius Dusin 
Gitom, ketua keuskupan Sanda-
kan. 

CWL Keuskupan Sandakan tajamkan 
kecekapan dalam pelayanan 


