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Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala 
dosa  kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang 
tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Tuhan. 
Ia, yang telah dibunuh dalam keadaan-Nya sebagai 
manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut 
Roh, dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan 
Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara ...

1 Petrus 3: 18-19 
EDARAN DALAMAN SAHAJA

Jalani Pra-Paskah dengan cinta, 
merawat mangsa pandemik 
VATIKAN: Paus Fransiskus telah 

mendorong umat Katolik untuk 
bersedekah dan beramal sepanjang 

musim Pra-Paskah tahun ini dengan mer-
awat mereka yang terkena pandemik coro-
navirus. 

Dalam pesannya untuk Pra-Paskah 2021, 
Sri Paus meminta umat agar “menjalani Pra-
Paskah dengan cinta,” iaitu “bersukacita meli-
hat orang lain bertumbuh.”

“Menjalani Pra-Paskah dengan cinta ber-
maksud merawat mereka yang menderita atau 
merasa ditinggalkan dan takut kerana pande-
mik COVID-19. 

“Pada masa-masa yang tidak menentu, se-
masa berasa bimbang tentang masa hadapan, 
mari kita ingat firman Tuhan kepada Hamban-
ya, ‘Jangan takut, kerana aku telah menebus 
kamu’ (Yesaya 43: 1). Dalam sikap beramal, 
semoga kita mengucapkan kata-kata yang 
meyakinkan dan menolong orang lain untuk 
menyedari bahawa Tuhan mengasihi mere-
ka,” tulis Sri Paus Fransiskus dalam pesan 
yang diterbitkan pada 12 Februari.

Bapa Suci menekankan bahawa walaupun 
sedekah yang kita tawarkan sedikit namun 
jika ia diberikan dengan “kegembiraan dan ke-
sederhanaan” ia dapat menjadi berlipat ganda, 
begitu juga “roti yang diberkati, dipecahkan 
dan diberikan oleh Yesus kepada murid-murid 
untuk diedarkan kepada ramai orang.” 

“Cinta adalah hadiah yang memberi makna 
dalam kehidupan kita. Ini membolehkan kita 
melihat mereka yang memerlukan sebagai 
ahli keluarga kita sendiri, sebagai rakan, sau-
dara atau saudari. Meskipun pemberian kecil, 
jika diberikan dengan cinta, tidak akan pernah 
berakhir, sebaliknya menjadi sumber kehidu-
pan dan kebahagiaan,” katanya.

Pesan Pra-Paskah Sri Paus berpusat pada 

tiga keutamaan teologi iman, harapan, dan 
cinta. Bapa Suci menandatangani pesan itu 
yang bertema, “Lihat, kita akan pergi ke Ye-
rusalem. Pra-Paskah: Masa untuk Memper-
baharui Iman, Harapan, dan Cinta,” pada 11 
November, sempena perayaan St Martin of 
Tours, di Basilika St John Lateran di Rom.

Musim liturgi Pra-Paskah bermula dengan 
Hari Rabu Abu, 17 Februari. 

Vatikan telah mengarahkan para paderi un-
tuk mengedarkan abu dengan menaburkannya 
di kepala umat tanpa ungkapan, disebabkan 
pandemik. 

Sri Paus Fransiskus mengatakan bahawa 
keutamaan teologi harapan sangat penting 
kerana dunia terus bergelut dengan kesan pan-
demik itu. 

“Pada masa-masa kesusahan ini, ketika se-

muanya kelihatan rapuh dan tidak menentu, 
mungkin sukar untuk berbicara tentang hara-
pan. 

Namun, Pra-Paskah adalah musim hara-
pan, ketika kita kembali kepada Tuhan yang 
dengan sabar terus menjaga ciptaan-Nya yang 
banyak musnah akibat kelalaian kita," katan-
ya.

“Sto Paulus mendesak kita untuk meletak-
kan harapan kita dalam pendamaian,” Jadilah 
utusan-utusan damai" (2 Korintus 5:20). 

“Dengan menerima pengampunan dalam 
sakramen Perdamaian yang merupakan inti 
dalam proses pertaubatan kita, kita seterusnya 
dapat menyebarkan pengampunan kepada 
orang lain. ”

Uskup Roma itu mengatakan bahawa se-
seorang dapat memberikan harapan kepada 

orang lain dengan bersikap baik, berbahagi 
“hadiah senyuman” atau mengucapkan kata-
kata semangat.

“Dalam Pra-Paskah, semoga kita semakin 
prihatin dengan mengucapkan kata-kata kes-
elesaan, kekuatan, penghiburan dan dorongan, 
dan bukan mengungkapkan kata-kata yang 
merendahkan, sedih, marah atau memarahi,” 
katanya.

Katanya lagi, "Melalui ingatan dan doa yang 
hening,  harapan diberikan kepada kita sebagai 
inspirasi dan cahaya, menerangi cabaran dan 
pilihan yang kita hadapi dalam misi kita. Oleh 
itu kita perlu berdoa (lih. Matius 6: 6) dan, se-
cara diam-diam, untuk menemui semula kasih 
Bapa yang lembut. ”

"Menjalani Pra-Paskah dengan harapan be-
rarti tumbuh dalam kesedaran bahawa, dalam 
Yesus Kristus, kita menjadi saksi zaman ba-
haru, di mana Tuhan ‘membuat segala sesuatu 
yang baharu’ (lih. Wahyu 21: 1-6). 

“Ini bererti menerima harapan Kristus, yang 
menyerahkan nyawa-Nya di kayu salib dan 
dibangkitkan oleh Tuhan pada hari ketiga, 
dan selalu 'bersiap sedia untuk membela siapa 
sahaja yang memanggil [kita] untuk menang-
gung harapan yang ada di [kami] '(1 Petrus 
3:15).”

Amalan Pra-Paskah tradisional ini “meng-
hidupkan kembali iman yang berasal dari 
Kristus yang hidup, harapan yang diilhami 
oleh nafas Roh Kudus dan cinta yang menga-
lir dari hati Bapa yang penuh belas kasihan,” 
kata Fransiskus. 

Semoga Maria, Bonda Juruselamat, yang 
selalu setia di kaki salib dan di jantung Ger-
eja, menyokong kita dengan kehadirannya 
yang penuh kasih. Semoga berkat Tuhan yang 
bangkit menemani kita semua dalam perjala-
nan menuju cahaya Paskah.” — CNA 

VATIKAN: PBB mengisytiharkan 13 Feb-
ruari sebagai Hari Radio Sedunia pada tahun 
2011, menjadikan ini sebagai acara tahun ini 
kali ke-10 pada tahun ini. 

Sambutan yang diadakan sehari selepas 
Radio Vatikan merayakan ulang tahun ke-90, 
radio yang dirasmikan oleh Sri Paus Pius XI 
pada tahun 1931. Sistem radio pertama yang 
dapat digunakan secara komersial dicipta oleh 
Guglielmo Marconi, yang kemudiannya men-
ubuhkan Radio Sangti Papa. 

Sri Paus Fransiskus turut menulis tweet 
sokongannya untuk media komunikasi ini.

“#Radio mempunyai sifat yang indah: ia 
membawa pesan ke tempat yang amat jauh. 
#WorldRadioDay” Meraikan kepelbagaian 
umat manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa 

Bersatu memilih 13 Februari untuk perayaan 
tahunan kerana Radio PBB dilancarkan pada 
tarikh tersebut pada tahun 1946.

UNESCO, agensi kebudayaan PBB, 
mengeluarkan pesan yang memuji kekuatan 
radio untuk “membentuk pengalaman kepel-
bagaian masyarakat dan berdiri sebagai arena 
bagi semua suara untuk bersuara, diwakili dan 
didengar.”

“Radio adalah media yang kuat untuk mer-
aikan umat manusia dalam semua kepelbaga-
iannya dan merupakan platform untuk wacana 
demokratik. Di peringkat global, radio tetap 
menjadi medium yang paling banyak diguna-
kan. ”

UNESCO juga menyeru semua stesen ra-
dio untuk “melayani masyarakat yang pel-

bagai, menawarkan pelbagai program, sudut 
pandang, dan kandungan, dan mencerminkan 
kepelbagaian khalayak dalam organisasi dan 
operasi mereka.”

Dalam dunia yang berubah, Mesej untuk 
Hari Radio Sedunia 2021, dibahagikan kepada 
tiga sub-tema: - Evolusi: Dunia berubah, radio 
berkembang. (Merujuk kepada ketahanan dan 
kesinambungan radio); - Inovasi: Dunia beru-
bah, radio menyesuaikan diri dan berinovasi. 
(Menunjukkan penyesuaian teknologi yang 
dibuat radio agar dapat terus diakses oleh se-
mua orang); Hubung Kait: Dunia berubah, ra-
dio menghubungkan. (Menjelaskan bagaima-
na radio membantu mereka yang mengalami 
bencana alam dan krisis sosioekonomi).

Semasa bertemu pendengar, tiga tema ini 

sejajar dengan pesan Sri Paus Fransiskus un-
tuk Hari Komunikasi Sedunia ke-55, di mana 
beliau mengajak orang ramai memupuk ko-
munikasi yang autentik. 

Sangti Papa mengatakan komunikasi harus 
menjadi tempat pertemuan dan persekutuan. 
Setiap medium, termasuk radio, berkembang 
dan disesuaikan untuk memenuhi keperluan 
setiap generasi untuk berhubung.

Dari sudut pandang orang Kristian, katanya, 
komunikasi sangat dekat dengan dua ribu ta-
hun  “rangkaian pertemuan” yang berkongsi 
daya tarikan pengembaraan Kristian.

“Maka, cabaran yang menanti kita,” kata Sri 
Paus, “adalah berkomunikasi dengan bertemu 
dengan orang lain, di mana sahaja mereka be-
rada dan apa adanya.” — CNA 

Sri Paus Fransiskus memeluk seorang kanak-kanak pesakit kanser pada tahun 2018. 
Gambar: Media vatikan. 

Membawa pesan ke tempat yang amat jauh 
Sri Paus Fransiskus pada Hari Radio Sedunia 
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Doa yang jujur ketika 
berhadapan seribu kesukaran

Baru-baru ini saya menerima 
sepucuk surat dari seorang 
wanita yang hidupnya, 

sebenarnya, telah merosot. Dalam 
beberapa  bulan ,  suaminya 
menceraikannya, dia kehilangan 
pekerjaa, terpaksa pindah dari 
rumah yang didiaminya selama 
bertahun-tahun, terdampar di tem-
pat baharunya akibat kekangan 
Covid, dan didiagnosis menghi-
dap barah yang mungkin tidak 
dapat diubati. 

Terlalu banyak perkara buruk 
yang ditanggungnya. Pada suatu 
ketika, dia sudah tidak tahan, 
marah dan ingin berundur. Dia 
berpaling kepada Yesus dan den-
gan penuh keluh kesah, dia men-
gatakan, “ Sekiranya anda di tem-
pat saya, dan saya berasa ragu, 
apa yang engkau tahu tentang 
semua ini? Engkau tidak pernah 
bersendirian ini! Saya rasa, semua 
kita pernah mengalami saat-saat 
sukar seperti ini. Apa yang Yesus 
tahu mengenai semua ini?

Jika kita dapat mempercayai 
Injil, Yesus sesungguhnya menge-
tahui semua ini, bukan kerana Dia 
mempunyai kesedaran ilahi, tetapi 
kerana seperti wanita dalam kisah 
tadi, Dia tahu sejak awal apa erti-
nya menjadi orang yang berjuang 
sendirian, ditinggalkan dan 
seorang diri menghadapi lingkun-
gan manusia. 

Ini terbukti sejak kelahiran-Nya. 
Injil memberitahu kita bahawa 

Maria terpaksa melahirkan Yesus 
di kandang kerana tidak ada bilik 
atau ruang untuk mereka di pengi-
napan. Betapa kejamnya pemilik 
penginapan itu! Orang miskin itu 
terpaksa menderita berabad-abad. 
Namun, pemikiran itu melupakan 
inti cerita dan salah memahami 
maksudnya.

Moral dari kisah ini bukanlah 
mengenai perlakuan kekejaman 
tidak berperikemanusiaan atau 
dunia terlalu sibuk dengan dirinya 
sendiri untuk memperhatikan 
kelahiran Yesus,  walaupun 
implikasi terakhir ini adalah 
benar. Yang sebenarnya adalah 
bahawa Yesus, Kristus, dilahirkan 
sebagai orang luar, sebagai orang 
miskin, sebagai seseorang yang, 
sejak awal, tidak diberi tempat 
dalam arus perdana. Seperti yang 
pernah dinyatakan oleh Gil Bailie, 
Yesus ditolak sebulat suara. 
Bagaimana mungkin sebaliknya?

Mengingat siapa Yesus, meman-
dang pesan utama-Nya adalah 
berita baik bagi orang miskin, dan 
mengingat Dia memasuki kehidu-
pan manusia dengan tepat untuk 
mengalami semua yang terkand-
ung di dalamnya, termasuk rasa 
sakit dan penghinaan, Dia hampir 
tidak dapat dilahirkan di sebuah 
istana, menikmati setiap jenis 
sokongan, dan menjadi pusat cinta 
dan perhatian. Untuk benar-benar-
bersolidariti dengan orang miskin, 
seperti yang pernah dikatakan 

Merton, dia harus dilahirkan "di 
luar kota"; dan sama ada perkara 
itu berlaku secara sejarah atau 
tidak, itu bukanlah kisah metafo-
ra. Sejak awal, Yesus tahu kesaki-
tan dan rasa malu seseorang yang 
tersisih, yang tidak mempunyai 
tempat di arus perdana.

Semasa kita menghayati Injil 
dengan teliti, kita melihat bahawa 
tidak ada penderitaan manusia, 
emosi atau fizikal, dari mana 
Yesus dilepaskan. Adalah selamat 
untuk mengatakan, saya menge-
mukakan, bahawa tidak seorang 
pun, terlepas dari kesakitannya, 
dapat mengatakan kepada Yesus: 
Anda tidak perlu menjalani apa 
y a n g  h a r u s  s a y a  l a l u i ! 
Sesungguhnya, Dia sudah pernah 
dan masih melalui semua itu. 

Semasa pelayanan-Nya, Dia 
berhadapan dengan penolakan, 
ejekan, dan ancaman yang terus-
menerus, kadang-kadang harus 

bersembunyi seperti penjenayah 
yang sedang melarikan diri. Dia 
juga seorang selibat, seorang yang 
tidur sendirian, seorang yang 
kehilangan keintiman manusia 
yang normal, seorang yang tidak 
mempunyai keluarga sendiri. 

Kemudian dalam semangat dan 
kematian-Nya, Dia mengalami 
kesakitan emosi dan fizikal yang 
melampau. Secara emosional, 
secara harfiah “berpeluh darah”, 
dan secara fizikal, dalam penyali-
ban-Nya, Dia mengalami kesaki-
tan yang paling ekstrem dan 
memalukan yang mungkin diala-
mi oleh manusia.

Seperti yang kita ketahui, peny-
aliban dirancang oleh orang 
Roma, lebih dari sekadar huku-
man mati biasa. 

Ia telah dirancang untuk men-
imbulkan rasa sakit dan penghi-
naan yang maksimum bagi ses-
eorang untuk bertahan. Itulah 
salah satu sebab mereka kadang-
kadang memberikan morfin kepa-
da yang disalibkan, bukan untuk 
meredakan kesakitannya, supaya 
orang yang disalibkan itu bertahan 
lama dan menerima hukuman 
lebih lama. 

Penyaliban juga dirancang 
untuk benar-benar mengaibkan 
orang yang dihukum mati. Oleh 
itu, mereka menanggalkan pak-
aian dan membiarkan orang itu 
telanjang, membiarkan alat 
kelaminnya terdedah dan sehing-

ga isi perutnya terkeluar sebagai 
penghinaan dan orang itu berasa 
malu yang amat sangat. Juga, 
beberapa sarjana berspekulasi 
bahawa pada malam menjelang 
kematian-Nya pada hari Jumaat 
Agung, Dia mungkin juga diania-
ya oleh tentera. Sesungguhnya 
tidak ada rasa sakit atau penghi-
naan yang tidak pernah ditang-
gung-Nya.

Definisi doa kuno dan klasik 
memberitahu kita ini: Doa men-
gangkat akal dan hati kepada 
Tuhan. Sesungguhnya, akan ada 
saat-saat sukar dalam hidup kita di 
mana keadaan kita akan memaksa 
kita untuk mengangkat akal dan 
hati kita kepada Tuhan dengan 
cara yang kelihatan bertentangan 
dengan doa.

Kadang-kadang kita akan tiba 
di tahap yang sangat kritikal 
sehingga tersungkur di mana 
dalam kehancuran, kemarahan, 
rasa malu, dan dalam rasa putus 
asa bahawa tidak ada orang, ter-
masuk Tuhan, yang peduli dan 
bahawa kita sendirian dalam hal 
ini, secara sedar atau tidak, kita 
akan menghadapi Yesus dengan 
kata-kata: Dan apa yang anda 
tahu mengenai perkara itu! Dan 
Yesus akan mendengar kata-kata 
itu sebagai doa, sebagai desahan 
hati yang tulus, dan bukan kata-
kata kesat. — Fr Ron Rolheiser 
@ Hakcipta Terpelihara 1999-
2021 

Pada awal masa puasa gere-
jawi ini, secara singkat 
Markus menyampaikan 

suatu tuntutan yang harus dipe-
nuhi oleh Yesus untuk dapat 
tampil sebagai Almasih.

Pada waktu Dia dibaptis, ter-
jadilah pewartaan Tuhan tentang 
s iapakah Dia  sebenarnya? 
“Terdengarlah suara dari syurga: 
Engkaulah  Anak-Ku yang 
Kukasihi, kepada-Mulah Aku 
berkenan” (Yoh 1:11).

Tetapi langsung sesudah pern-
yataan ilahi resmi itu, tertulislah: 
“Segera sesudah itu Roh mem-
impin Dia ke padang gurun” 
(ay.12). 

Ternyata sebelum tampil di 
depan umum sebagai Mesias 
Yesus pun harus mengalami per-
cubaan dahulu. Inilah pesan Injil 
hari ini kepada kita: untuk men-
jadi manusia dewasa seperti 
Yesus, kita harus mahu dan bera-
ni mengalami percubaan hidup 
juga.

Injil Markus sangat pendek 
tentang percubaan yang dialami 
Yesus: di padang gurun, 40 hari, 
dicubai oleh Iblis, di antara bina-
tang-binatang liar. 

Kesepian, kesendirian, pender-
itaan kelaparan dan kehausan, 

penghinaan sebagai sasaran 
godaan Iblis. Nah, semuanya itu 
dialami Yesus untuk kita! 

Bukankah kenyataan itu mem-
buat kita merasa malu, apabila 
kita kadang-kadang tidak mahu 
mengalami penderitaan atau 
merasa dihina kerana diri kita 
sendiri? 

Yesus tidak berdosa sehingga 
harus ditebus. Tetapi Dia mahu 
memikul penebusan untuk kita, 
untuk dosa-dosa kita.

Dia adalah putera Tuhan dan 
ada di syurga, tetapi Dia mahu 
meninggalkannya dan menjadi 
manusia, sehingga bersedia 
mengalami penghinaan dan pen-
deritaan, agar dapat membawa 
serta kita bersama Dia ke syur-
ga, tempat kediaman-Nya yang 
abadi. 

Akan tetapi rasa syukur atau 
terima kasih apakah yang akan 
kita persembahkan kepada-Nya? 
Kurang tahu bersyukur kepada- 
Nya? Tidak memperhatikan 
kehadiran-Nya? Bahkan kurang 
hormat dan tidak taat kepada- 
Nya?

Gereja sudah sangat merin-
gankan tuntutan-tuntutan puasa 
dan ungkapan per tobatan . 
Namun meskipun demikian, kita 

masing-masing masih diharap-
kan mahu berpuasa dan berpan-
tang sendiri secara peribadi.

Puasa dan berpantang memang 
harus  d isesuaikan  dengan 
kemampuan kita masing-masing, 
namun kita semua tanpa kekec-
ualian dapat dan harus tahu dan 
mahu bermatiraga dalam fikiran, 
kehendak, keinginan sendiri, 
sebagai balasan kita terhadap 
kasih Tuhan begitu besar kepada 
kita. 

Misalnya berdoa lebih banyak, 
mengatasi fikiran, gagasan yang 
negatif terhadap sesama, berja-
ga-jaga atau tidak menyatakan 
kata-kata buruk dan khususnya 
sikap dendam atau anti kepada 
orang lain.

Lebih banyak berbuat baik dan 
menolong orang lain, daripada 
memenuhi keinginan-keinginan 
sendiri. 

Khusus selama masa puasa ini 
setiap orang Kristian sejati harus 
selalu tahu dan mahu berbuat 
apa sahaja yang baik sebagai 
tanda syukur dan hormat kepada 
Kristus, yang telah berbuat baik 
begitu banyak kepada kita.

Dengan berbuat demikian, kita 
melaksanakan apa yang diseru-
kan  o leh  Yesus  har i  in i : 

"Bertobatlah dan percayalah 
kepada Injil" (ay.15). Inilah inti-
sari atau hakikat ajaran Yesus: 
meninggalkan dosa dan kembali 
kepada Tuhan.

Setiap orang yang sungguh 
percaya kepada Injil, ertinya 
percaya yang akan hidup kekal, 
yang disediakan oleh Tuhan bagi 
kita sesudah hidup sekarang ini, 
tidak akan merasa berat atau 
sukar berpuasa bahkan mender-
ita lahir batin, untuk tidak 
mengecewakan atau menolak 
Tuhan yang begitu memperhati-
kan dan mengasihinya!

Hidup kita sekarang ini akan 
berlalu. Setiap langkah yang kita 
ambil, nafas yang kita tarik 
setiap detik, setiap jam, setiap 
hari, mahu tidak mahu mem-
bawa kita kepada akhir hidup 
kita di dunia ini, akhirnya mem-
bawa ke makam kita masing-

masing.
Tetapi setiap orang Kristian 

sejati tahu dan yakin, bahawa 
makam bukanlah akhir perjala-
nan hidup kita seutuhnya.

Kematian kita adalah awal 
hidup sejati, asal kita menghaya-
ti hidup kita yang terbatas wak-
tunya itu sesuai dengan ajaran 
dan teladan Yesus.

Kita berasal dari debu dan 
kembali kepada debu! Tuhan 
meminta kepada kita masing-
masing untuk bertobat dan per-
caya kepada Injil- Nya. 

Bila kita setia kepada-Nya 
untuk sungguh hidup sebagai 
orang Kristian sejati, sebagai 
murid-Nya, kita tidak perlu 
khuatir bila-bila masa Tuhan 
memanggil kita. Sebab Dia 
memanggil kita justeru untuk 
membawa kita kepada hidup 
abadi. — iman Katolik 

HARI MINGGU PRA-PASKAH I
TAHUN B 

KEJADIAN 9:8-15
1 PETRUS 3:18-22

INJIL MARKUS :12-15

Atasi gagasan negatif yang menghalang Pra-Paskah 
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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 Rabu Abu adalah hari pertama Masa Pra-

Paskah, yang menandai bahawa kita memasuki 
masa taubat 40 hari sebelum Paskah. Angka “40” 
selalu mempunyai makna rohani sebagai lamanya 
persiapan.

Misalnya, Musa berpuasa 40 hari lamanya sebe-
lum menerima Sepuluh Perintah Tuhan (lih. Kel 
34:28), demikian pula Nabi Elia (lih. 1 raj 19:8). 
Tuhan Yesus sendiri juga berpuasa selama 40 hari 
40 malam di padang gurun sebelum memulai 
pewartaan-Nya (lih. Mat 4:2).

1. Mengapa hari Rabu?
Nah, Gereja Katolik menerapkan puasa ini se-
lama enam hari dalam seminggu (hari Minggu 
tidak dihitung, kerana hari Minggu dianggap se-
bagai peringatan Kebangkitan Yesus), maka masa 
Puasa berlangsung selama enam minggu ditambah 
empat hari, sehingga genap 40 hari. Dengan de-
mikian, hari pertama puasa jatuh pada hari Rabu. 
(Paskah terjadi hari Minggu, dikurangi 36 hari 
(enam minggu), lalu dikurangi lagi empat hari, di-
hitung mundur, jatuh pada hari Rabu).

Jadi penentuan awal masa Pra- Paskah pada hari 
Rabu disebabkan kerana penghitungan 40 hari 
sebelum hari Minggu Paskah, tanpa menghitung 
hari Minggu.

2. Mengapa Rabu “Abu"?
Abu adalah tanda pertaubatan. Kitab Suci mengi-

sahkan abu sebagai tanda pertaubatan, misalnya 
pada pertaubatan Niniwe (lih. Yun 3:6). Di atas 
semua itu, kita diingatkan bahawa kita ini dicipta-
kan dari debu tanah (Lih. Kej 2:7), dan suatu saat 
nanti kita akan mati dan kembali menjadi debu.

Oleh kerana itu, pada saat menerima abu di 
gereja, kita mendengar ucapan daripada Paderi, 
“Bertaubatlah, dan percayalah kepada Injil” atau, 
“Kamu adalah debu dan akan kembali menjadi 
debu” (you are dust, and to dust you shall return).”

3. Tradisi Ambrosian
Namun demikian, ada tradisi Ambrosian yang 
diterapkan di beberapa keuskupan di Itali, yang 
menghitung Masa Pra-Paskah selama enam min-
ggu, termasuk hari Minggunya, di mana kemudian 
hari Jumaat Agung dan Sabtu Sucinya tidak diada-
kan perayaan Ekaristi. Setiap masa Pra-Paskah, 
kita diajak oleh Gereja untuk bersama-sama ber-
pantang dan berpuasa.

Puasa dan pantang yang disyaratkan oleh Gereja 
Katolik sebenarnya tidak berat, sehingga sesung-
guhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mel-
akukannya. 

Namun, meskipun kita melakukannya, tahukah 
kita erti pantang dan puasa tersebut bagi kita umat 
Katolik?

Bagi kita orang Katolik, puasa dan pantang 
ertinya adalah tanda pertaubatan, tanda penyang-
kalan diri, dan tanda kita mempersatukan sedikit 
pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di 

kayu salib sebagai silih dosa kita dan demi men-
doakan keselamatan dunia.

Jika pantang dan puasa dilakukan dengan hati 
tulus maka keduanya dapat menghantar kita ber-
tumbuh dalam kekudusan. Kekudusan ini yang 
dapat berbicara lebih lantang dari pada khotbah 
yang berapi-api sekalipun, dan dengan kekudusan 
inilah kita mengambil bahagian dalam karya kes-
elamatan Tuhan.

Tuhan begitu mengasihi dan menghargai kita, 
sehingga kita diajak oleh-Nya untuk mengambil 
bahagian dalam karya keselamatan ini. Caranya, 
dengan bertaubat, berdoa dan melakukan perbua-
tan kasih, dan sesungguhnya inilah yang bersama-
sama kita lakukan dalam kesatuan dengan Gereja 
pada masa Pra-Paskah.

Jangan kita lupa bahawa masa puasa selama 40 
hari ini adalah kerana mengikuti tauladan Yesus, 
yang juga berpuasa selama 40 hari 40 malam, se-
belum memulai tugas karya penyelamatan-Nya 
(lih. Mat 4: 1-11; Luk 4:1-13).

Yesus berpuasa di padang gurun dan pada saat 
berpuasa itu Dia digoda oleh Iblis. Yesus men-
galahkan godaan tersebut dengan bersandar pada 
Sabda Tuhan yang tertulis dalam Kitab Suci.

Maka, kita pun hendaknya bersandar pada Sab-
da Tuhan untuk mengalahkan godaan pada saat 
kita berpuasa. Dengan doa dan merenungkan Sab-
da Tuhan, kita akan semakin menghayati makna 
puasa dan pantang pada Masa Pra-Paskah ini.— 
Katolisitas

Mengapa Rabu “Abu”?

Umat di Keuskupan Agung KK 
terima Abu Suci dengan dua cara 
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KOTA KINABALU: Pada 10 Februari 2021, 
Uskup John Wong, Uskup Agung Kota Kina-
balu telah mengeluarkan Surat Pastoral ten-
tang penerimaan Abu pada Hari Rabu Abu.

Memandangkan Hari Rabu Abu pada tahun 
ini jatuh dalam tempoh Perintah Kawalan Per-
gerakan, tidak mungkin bagi sebahagian besar 
umat di Keuskupan Agung Kota Kinabalu un-
tuk mengambil bahagian dalam Misa secara 
fizikal atau menerima abu di Misa.

Oleh itu, Uskup Agung John telah memu-
tuskan Hari Rabu Abu tetap dirayakan pada 
hari sebenar, 17 Februari 2021 dengan dua 
cara.

Menurut Surat Pastoral itu, Misa Pemberka-
tan dan Pembahagian Abu di semua paroki 
disiarkan secara langsung. Walaupun Rabu 
Abu bukanlah hari kewajiban, semua umat 
Katolik telah diminta untuk menonton siar-
an Misa pada hari tersebut bagi memulakan 
musim suci Prapaska untuk mempersiapkan 
perayaan terbesar tahun ini – Paska. 

Keuskupan Agung KK juga telah menyata-
kan dua pilihan kepada paroki untuk memilih 
salah satu cadangan atau kedua-duanya boleh 
digabungkan. 

Bagi Paroki yang memilih cadangan A, 
merupakan paroki yang sudah ada sistem 
teratur di stasi/kampung/zon diketuai oleh 
katekis/pemimpin doa:

Abu Diberkati di hantar ke rumah-rumah.
Abu diberkati oleh paderi dalam Misa pagi 

pada hari Rabu Abu. Abu yang ditetapkan un-
tuk stasi dikumpulkan oleh katekis/pemimpin 
doa masing-masing, dan diedarkan ke rumah-
rumah Katolik di stasi mereka pada siang hari.

Di paroki utama, Misa dirayakan dan disiar-
kan secara langsung pada waktu yang sesuai 
pada waktu malam.

Semua di rumah menonton Misa siaran 
tersebut. Umat paroki boleh menonton Misa 
siaran dari gereja lain jika paroki mereka 
sendiri tidak melakukan siaran.

Pada saat yang sama ketika paderi di siaran 

Misa menaburkan abu di atas kepala mereka 
yang berada di Misa, ketua/wakil di rumah 
melakukan hal yang sama dengan abu yang 
diberkati yang mereka perolehi sebelumnya 
dari katekis/pemimpin doa mereka.

Apabila abu ditaburkan di atas kepala (dan 
tidak dikenakan di dahi seperti yang dilaku-
kan secara tradisional), ketua/wakil di rumah 
boleh berdiam atau mengucapkan kata-kata 
yang sama dengan paderi di Misa: “Bertobat 
dan percaya kepada Injil”.

Paderi yang memimpin Misa yang disiar-
kan harus memberi waktu yang mencukupi 
bagi mereka yang menonton untuk menye-
lesaikan percikan abu di rumah sebelum dia 
meneruskan Misa.

Uskup Agung memperingatkan bahawa 
abu yang diberkati oleh paderi adalah sakra-
mental. Sekiranya ada yang tinggal dan tidak 
digunakan, ia harus dikuburkan di tanah.

Bagi paroki yang memilih cadangan B, di 
mana pembahagian abu di paroki mustahil un-
tuk menghantar abu yang diberkati kepada se-
mua umat (contoh di kawasan bandar): Maka 
cadangan persediaan abu di rumah adalah 
seperti berikut: 

Setiap rumah dinasihatkan untuk meny-
iapkan abunya sendiri. 

Uskup Agung menjelaskan bagaimana me-

nyediakan abu iaitu dengan membakar daun 
palma kering yang disimpan dari Minggu Pal-
ma terakhir/sebelumnya, atau dari daun palma 
atau daun tanaman lain. Hanya sejumlah kecil 
untuk rumah yang diperlukan.

Kemudian, di paroki utama, pada waktu 
yang sesuai pada malam Rabu Abu, Misa 
dengan Pemberkatan dan Pembahagian Abu 
dirayakan dan disiarkan secara langsung. 

Uskup Agung juga menasihatkan para pa-
deri untuk memberkati lebih banyak abu kera-
na mungkin diperlukan kemudian.

Semua di rumah menonton siaran Misa 
pada Rabu Abu atau menonton siaran Misa 
paroki lain jika paroki di mana mereka berada  
tidak melakukan siaran.

Pada masa yang sama ketika paderi di siar-
an Misa menaburkan abu di atas kepala umat 
di Misa, ketua/wakil di rumah melakukan hal 
yang sama dengan abu yang disiapkan. Oleh 
kerana abu ditaburkan di atas kepala kepala 
(dan tidak dikenakan di dahi seperti yang di-
lakukan secara tradisional), ketua/wakil boleh 
berdiam atau mengucapkan kata-kata yang 
sama dengan paderi di Misa: “Bertobat dan 
percaya pada Injil”.

Paderi yang memimpin Misa yang disiar-
kan harus memberi waktu yang mencukupi 
bagi mereka yang menonton untuk menye-

lesaikan percikan abu di rumah sebelum dia 
meneruskan Misa.

Perbezaan di antara A dan B ialah abu 
diberkati yang digunakan dalam A, dan dalam 
B, abu yang digunakan tidak diberkati.

Kemungkinan pembahagian abu diberkati 
di gereja selepas 18 Februari 2021.

Uskup Agung John memberi pencerahan 
kepada paroki yang memilih B bagaimanapun 
harus melakukan yang terbaik untuk menge-
darkan abu yang diberkati pada hari Rabu 
Abu di paroki pada hari-hari selepas 18 Feb-
ruari 2021 (sehari selepas Abu Rabu) ketika 
PKP sekarang akan berakhir, dan jika SOP 
kerajaan baru akan membenarkan pembukaan 
gereja selepas 18 Februari.

Setiap paroki harus menentukan sendiri 
jumlah waktu yang sesuai yang diperlukan 
untuk mengedarkan abu untuk memenuhi 
jumlah anggaran umat yang ingin menerima 
abu yang diberkati di gereja. 

“Walau bagaimanapun,” kata prelatus itu, 
“pengedaran abu di gereja harus diselesai-
kan SEBELUM MINGGU PRA-PASKAH 
KETIGA.” 

Hari Jumaat adalah hari yang paling tepat, 
tetapi mana-mana hari termasuk hari Minggu 
boleh digunakan pada waktu yang tidak biasa 
ini.
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Sahabat kecil Yesus
Percubaan di Padang gurun

(markus 1:12-13) 
Mari 
Mewarna 

Kita menyambut musim Pra-Paskah pertama pada 
minggu ini. Semoga adik-adik bersemangat untuk 
menjalani musim ini biarpun pada musim pandemik. 
Di bawah, auntie senaraikan beberapa aktiviti 
atau sikap yang boleh kita amalkan sepanjang Pra-
Paskah. 

Bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan. 

Berpantang dan berpuasa makan makanan kegemaran 
kita. Ini adalah untuk bersolidariti dengan kanak-kanak 
yang kelaparan, kanak-kanak pelarian dan mangsa 
pemerdagangan manusia. 

Pada musim Pra-Paskah ini, banyakkan waktu berdoa. Doakan 
bagi mereka yang sakit, orang-orang yang dalam kesusahan, 
warga emas dan mereka yang terkesan akibat pandemik. 
Pada ruangan di atas, lukis gambar adik-adik berdoa. 

Cari LAPAN perbezaan pada gambar di bawah. 
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Meskipun secara tradisional bulan 
Februari didedikasikan oleh Gereja 
Katolik untuk Keluarga Kudus, pada 
kenyataannya bulan ini adalah bulan 
saat kita dengan mudah berhadapan 
dengan tema melayani orang sakit 
dan menderita, kerana dalam bulan 
ini ada tiga pesta di mana umat boleh 
memohon perhatian ilahi bagi mereka 
yang menderita penyakit fizikal, pesta 
yang fokusnya meringankan penyakit 
fizikal. 

Pesta Santo Blasius – 3 Februari
Selama berabad-abad Gereja telah 
melakukan pemberkatan kerongkong 
pada hari pestanya, 3 Februari. Pem-
berkatan ini menghormati sebuah 
cerita hidupnya, ketika dia mengelu-
arkan tulang ikan dari kerongkong se-

orang kanak-kanak. 
Berkat itu juga memohon, “semoga 

Tuhan membebaskan Anda dari semua 
penyakit kerongkong dan dari semua 
penyakit lainnya.”
Hari Orang Sakit Sedunia – 11 Februari
Santo Yohanes Paulus II merasmikan 
hari ini dalam Gereja Katolik tahun 1992 
dan menetapkan perayaannya pada 11 
Februari, sempena Pesta Penampakan 
Santa Maria di Lourdes.

Alasan mengapa orang kudus itu me-
milih hari tersebut kerana ramai sakit 
ke Lourdes dengan mengharapkan pe-
nyembuhan fizikal atau spiritual. Ra-
mai yang sembuh dengan dibenamkan 
ke dalam air di Lourdes. 
Valentine’s Day atau Hari Santo Val-
entinus – 14 Februari
Menurut beberapa legenda, Santo Val-

entinus adalah seorang paderi-doktor, 
yang menyembuhkan puteri seorang 
penjaga penjara Romawi. Penyembu-
han ajaib ini menyebabkan keluarga itu 
menjadi Kristian dan akhirnya Valenti-

nus menjadi martir.
Menariknya, Santo Valentinus di-

anggap pelindung terhadap wabak 
dan pelindung bagi semua orang yang 
menderita epilepsi. – Aletia 

Penyair muda ajak belia 
bangun jadi agen damai 

Media di Amerika Syarikat setuju: Amanda 
Gorman yang telah mencuri perhatian ra-
mai orang semasa pelantikan Presiden Joe 
Biden dengan puisinya. Pada usia 22 tahun, 
perempuan itu menjadi penyair termuda 
yang tampil dalam upacara pelantikan 
presiden di Amerika Serikat. 

Dengan “The Hill We Climb,” orang muda 
Katolik Afrika-Amerika itu menggerakkan 
Amerika dan dunia dengan penampilannya. 

Amanda membuat mimpi seorang manu-
sia “yang sembuh” menjadi nyata, mimpi 
yang menemukan harapan dalam pender-
itaan tetapi tidak sudi membiarkan konflik 
dan perpecahan menang. 

Diwawancara oleh media Vatikan dan 
Osservatore Romano ini, Amanda memikir-
kan tentang kekuatan puisi sebagai alat 
damaian pada saat yang penuh polarisasi. 

Dia menekankan pentingnya berinves-
tasi dalam pendidikan sebagai cara untuk 
mengubah dunia dan memberikan masa 
depan lebih baik kepada generasi muda.

Ditanya apakah puisi dapat membantu 
menyembuhkan luka yang membelah du-
nia? Amanda menjawab, ya. 

Katanya, puisi adalah bahasa rekonsiliasi. 
Puisi sering mengingatkan tentang diri 
kita yang terbaik dan nilai-nilai bersama. 

Warisan itulah yang benar-benar disu-
kainya semasa menulis The Hill We Climb, 
yang pada dasarnya bertanya pada diri 
sendiri, “Apa yang dapat puisi ini lakukan, 
di sini dan sekarang, yang tak dapat dilaku-

kan prosa?” 
Ada kekuatan khusus dalam puisi untuk 

menguduskan, memurnikan, dan memper-
baiki, bahkan di tengah-tengah perselisi-
han.

Puisi ada kalanya dikaitkan dengan elit 
intelektual atau sesuatu yang hanya untuk 
orang dewasa. 

Ditanya apakah yang beliau akan katakan 
kepada orang muda yang terinspirasi oleh 
puisi beliau dan menghargai usia mudanya, 
Amanda agak kesal kerana  sering kali pu-
isi diajarkan di sekolah seolah-olah hanya 
menjadi arena elit intelektual yang tua, ku-
lit putih dan cenderung kepada kaum lelaki 
padahal  puisi adalah bahasa rakyat. 

“Saya akan mengatakan kepada orang 
muda lain bahawa puisi itu hidup dan selalu 
berubah, dan bentuk seni itu adalah milik 
kita semua, bukan milik kelompok terpilih. 

Kami perlu suara anda, kami perlu cerita 
anda, jadi jangan takut untuk mengambil 
pena.”

Malala, Greta Thunberg, sekarang 
Amanda Gorman. Media Vatikan mengata-
kan dalam beberapa tahun terakhir, ramai 
wanita muda muncul sebagai pemimpin 
gerakan yang mencabar kekuatan bumi. 
“Apakah menurut Anda ini perubahan yang 
langgeng?”

Amanda menjawab: “Saya kira kita se-
dang melihat para pemimpin perempuan 

muda mendapatkan panggung global ker-
ana itu merupakan fenomena global yang 
lebih besar: orang muda, terutama perem-
puan muda, di seluruh dunia bangkit dan 
mengambil tempat mereka dalam sejarah.

Untuk setiap Amanda, ada banyak lagi 
yang seperti saya. Saya mungkin unik, 
tetapi saya sama sekali tidak sendirian. 
Dunia sedang digoncang dan diubah oleh 
generasi berikutnya, dan inilah saatnya 
kita mendengarkan mereka.

“Sebagai seorang wanita muda, anda 
mempunyai kesukaran berbicara yang da-
pat anda atasi, dan hari ini dunia mengagu-
mi anda kerana kefasihan anda.  Menurut 
anda, seberapa penting pendidikan untuk 
mengubah dunia kita?” tanya media Vati-
kan. 

“Pendidikan,” ujar Amanda, “ adalah 
segalanya. Saya puteri seorang guru, jadi 
saya selalu menganggap serius pendidikan 
saya. Saya mengerti di usia muda bahawa 
pengetahuan adalah kekuatan. Bagi orang 
terpinggir, ini dapat menjadi salah satu 
instrumen terpenting di kotak peralatan 
kami.

Untuk mengubah dunia, kita harus mem-
persoalkannya , harus memeriksanya; kita 
harus melihat seluruh bentangan sejarah 
dan melihat bagaimana kaitannya dengan 
masa kini. 

"Saya yakin lebih banyak lagi gerakan 
sosial yang hebat akan muncul!" katanya. 
— media Vatikan 

Tiga pesta orang kudus hormati orang sakit 
dan menderita
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Pra-Paskah eksodus dari 
perhambaan kepada pembebasan
VATIKAN: Semasa Gereja memulai 
masa Pra-Paskah, Sri Paus Fransis-
kus merayakan Misa Rabu Abu, 
dengan pemberkatan dan pengenaan 
abu di Basilika Santo Petrus, 17 Feb-
ruari. 

Dalam homilinya, Bapa Suci me-
renungkan Pra-Paskah sebagai per-
jalanan pulang kepada Tuhan dan 
sebagai kesempatan untuk mem-
perdalam cinta kepada saudara dan 
saudari kita.

'Tuhan," kata Sri Paus, "berseru 
kepada hati kita dan kepada seluruh 
keberadaan kita, dan mengajak kita 
datang kepada-Nya. “Inilah waktu 
untuk mempertimbangkan kembali 
jalan yang kita ambil."

"Untuk menemukan jalan yang 
menuntun kita pulang dan menemu-

kan kembali hubungan kita yang 
mendalam dengan Tuhan, yang 
menjadi sandaran segalanya.”

Bapa Suci mendesak umat Kris-
tian untuk mengevaluasi arah tujuan 
hidup kita dan seberapa teguh kita 
menjalani jalan menuju Tuhan. “Per-
jalanan Pra-Paskah adalah eksodus 
dari perhambaan menuju kebeba-
san,” kata Sangti Papa. 

Semasa kita maju, kita akan 
merasa tergoda untuk kembali pada 
kebiasaan dan ilusi lama, tetapi kita 
dapat menemui kembali jalan den-
gan melihat pada Sabda Tuhan, tidak 
peduli berapa kali kita tersandung.

Langkah pertama Pra-Paskah, ujar 
Sri Paus, adalah perlu kembali kepa-
da Bapa, dengan menerima pengam-
punan Tuhan dalam Sakramen Pen-

gakuan. “Pengampunan Bapa yang 
selalu membuat kita kembali berdi-
ri,” kata Sri Paus. 

Selanjutnya, kata Bapa Suci, kita 
perlu kembali kepada Yesus. Seperti 
penderita kusta yang kembali ber-
terima kasih kepada-Nya, kita juga 
“perlu kesembuhan dari Yesus. Kita 
perlu tunjukkan luka-luka kita kepa-
da-Nya dan berkata, ‘Yesus, aku di 
hadapan-Mu, dengan dosaku, den-
gan kesedihanku. Engkaulah dok-
torku. Engkau dapat membebaskan 
aku. Sembuhkanlah hatiku’.” 

Kemudian, kata Uskup Roma 
itu, kita diundang kembali kepada 
Roh Kudus. Abu yang ditaburkan di 
kepala, mengingatkan bahawa kita 
ini debu.

“Tetapi di atas debu kita ini, Tuhan 

menghembuskan Roh kehidupan-
Nya.”

Selanjutnya Sri Paus menyatakan, 
perjalanan pulang kepada Tuhan 
hanya mungkin kerana Dia “pertama 
berjalan kepada kita.” Kerana Yesus 
menerima dosa dan kematian kita, 

“maka perjalanan kita adalah mem-
biarkan Dia memegang tangan kita.” 

Sahutan kita atas ajakan Tuhan, 
kata Sri Paus, memerlukan rekonsi-
liasi sepenuh hati, “dengan perbua-
tan dan praktik yang mengungkap-
kannya.” — media Vatikan 

TAKHTA SUCI: Kongregasi Iba-
dah Ilahi dan Tata Tertib Sakra-
men mengeluarkan catatan bagi 
para uskup dan konferensi para 
uskup tentang perayaan Minggu 
Suci 2021. 

Teks itu memberikan pedoman 
asas untuk membantu para uskup 
dalam tugas mereka memberikan 
kesejahteraan rohani bagi para 
gembala dan umat beriman dalam 
menjalani minggu luar biasa 
dalam tahun liturgi Gereja. 

Pandemik Covid-19 kembali 
menjadi cabaran utama tahun ini 
untuk dapat merayakan liturgi se-
cara normal. 

Catatan itu menyerukan adanya 
“keputusan-keputusan bijaksana 
agar liturgi dapat dirayakan den-
gan penuh manfaat bagi Umat Tu-
han … sambil tetap menjaga kesi-
hatan dan menghormati apa yang 
ditentukan oleh pihak berkuasa 
yang bertanggung jawab demi ke-
baikan bersama.”

Merujuk kepada Dekrit yang 
dikeluarkan 25 Mac 2020, kongre-
gasi itu mencatat, pedoman yang 
diberikan untuk perayaan Pekan 
Suci dalam dokumen itu dapat dii-
kuti juga tahun ini.

Situasinya berbeza dari satu ne-
gara ke negara lain. Ada negara 
yang akur terhadap perintah kawa-
lan pergerakan ketat sehingga 

tidak mungkin bagi umat beriman 
untuk berkumpul di gereja, dan 
ada negara yang sudah kembali ke 
pola ibadat yang lebih normal.

Catatan itu menyatakan 
bagaimana penggunaan media 
sosial sangat membantu Gereja 
lokal “dalam memberikan sokon-
gan dan kedekatan dengan umat 
mereka sepanjang pandemik.”

Catatan itu menunjukkan ba-
hawa jangkauan media ini terus 
berlanjut dan mendorong umat 
beriman yang tidak dapat hadir 
di gereja mereka sendiri dapat 
mengikuti perayaan-perayaan di-
osesan sebagai tanda persatuan.

Teks itu juga mengingatkan 
pentingnya kembali ke pengala-
man normal kehidupan Kristiani 
melalui kehadiran fizikal umat 
beriman dalam Misa, kalau kead-
aan memungkinkan, sebagaimana 
dicatat dalam surat Ogos tahun 
lalu yang kongregasi itu tujukan 
kepada para ketua-ketua konfe-
rensi para uskup seluruh dunia 
dengan judul “Mari kita dengan 
sukacita kembali ke Ekaristi!”

Akhirnya, catatan itu menulis 
bahawa Misa Krisma dapat dipin-
dahkan ke hari lain yang lebih 
sesuai, jika perlu, dan agar digi-
atkan bantuan yang sesuai untuk 
doa keluarga dan doa peribadi. — 
media Vatikan 

VATIKAN: Intensi doa diamanah-
kan kepada Jaringan Doa Sedunia 
Sr Paus, yang rasmi didirikan oleh 
Paus Fransiskus sebagai karya kep-
ausan 17 November 2020. 

Jaringan Doa Sedunia Sri Paus 
adalah karya kepausan dengan misi 
memobilisasi umat Katolik mela-
lui doa dan tindakan, dalam meng-
hadapi cabaran yang dihadapi umat 
manusia dan misi Gereja. 

Cabaran-cabaran itu ditangani 
dalam bentuk intensi doa yang 
dipercayakan Sri Paus kepada selu-
ruh Gereja.

Sri Paus Fransiskus menggan-
tikan nama Apostleship of Prayer 
menjadi Jaringan Doa Sedunia 
Paus. 

Sri Paus menaikkan statusnya 
jadi karya kepausan tahun 2018 
dan menjadikannya sebagai sebuah 
Yayasan Vatikan dengan status 
kanonik dan juridis tahun 2020 yang 
terus dipimpin oleh para Yesuit. 

Beberapa tahun terakhir, Jaringan 
itu mempopularkan intensi doa bu-
lanan Sri Paus melalui Video Paus. 
Kini jaringan itu ada 98 negara den-
gan lebih dari 35 juta anggota Ka-
tolik.

Berikut merupakan senarai inten-
si doa Bapa Suci untuk tahun 2022:

JANUARI
Untuk persaudaraan manusia sejati: 
Kami berdoa untuk semua yang 
menderita diskriminasi dan pen-
ganiayaan agama. Semoga diakui 
hak dan martabat mereka, yang ber-
pangkal persaudaraan dalam kelu-
arga manusia.

FEBRUARI
Untuk para sister dan wanita hidup 
bakti: Kami berdoa untuk para sister 
dan wanita hidup bakti, seraya ber-
terima kasih atas misi dan kebera-
nian mereka. 

Semoga mereka terus men-
emukan tanggapan baru terhadap 
cabaran-cabaran zaman kita.
MAC

Untuk sahutan Kristian terhadap 
cabaran-cabaran bioetika. Kami 
berdoa bagi umat Kristian yang 
menghadapi cabaran bioetika baru. 
Semoga mereka terus memperta-
hankan martabat seluruh kehidupan 
manusia dengan doa dan aksi.

APRIL
Untuk para perawat kesihatan. 
Kami berdoa untuk petugas kesi-
hatan yang melayani orang sakit 
dan orang tua, terutama di negara 
termiskin. Semoga mereka cukup 
disokong oleh pemerintah dan 
masyarakat tempatan. 

MEI
Untuk orang muda yang penuh 
iman. Kami berdoa untuk semua 
orang muda, yang dipanggil un-
tuk menjalani hidup sepenuhnya. 
Semoga mereka melihat dalam ke-
hidupan Maria cara untuk menden-
garkan, kedalaman untuk mencer-
mati, keberanian yang dihasilkan 
oleh iman, dan dedikasi untuk me-
layani.

JUN
Untuk keluarga Kami berdoa untuk 
keluarga Kristian di seluruh dunia. 
Semoga mereka menambahkan dan 
mengalami cinta tanpa syarat dan 
semakin kudus dalam kehidupan 
sehari-hari mereka.

JULAI
Untuk warga emas. Kami berdoa 
untuk para warga emas  yang meng-

gambarkan akar dan ingatan suatu 
bangsa.Semoga pengalaman dan 
kebijaksanaan mereka membantu 
orang muda untuk melihat ke masa 
depan dengan harapan dan tang-
gung jawab.

OGOS
Untuk usaha kecil: Kami berdoa 
untuk usaha kecil dan menengah. 
Semoga di tengah krisis ekonomi 
dan sosial, mereka menemukan cara 
untuk terus beroperasi, dan melaya-
ni komuniti mereka.

SEPTEMBER
Untuk penghapusan hukuman mati: 
Kami berdoa agar hukuman mati 
yang menyerang martabat manusia, 
dapat dihapuskan secara hukum di 
setiap negara.

OKTOBER
Untuk Gereja yang terbuka untuk 
semua orang:Kami berdoa untuk 
Gereja. Semoga dengan senantiasa 
setia, dan berani memberitakan In-
jil, Gereja menjadi komuniti soli-
dariti, persaudaraan dan penyambu-
tan, yang senantiasa hidup dalam 
suasana sinodal.

NOVEMBER
Untuk kanak-kanak yang mender-
ita: Kami berdoa untuk anak-anak 
yang menderita, terutama yang 
kurang upaya, yatim piatu, dan kor-
ban perang. Semoga mereka men-
dapat jaminan untuk pendidikan 
dan kesempatan untuk mengalami 
kasih sayang keluarga.

DISEMBER 
Untuk organisasi petugas sukarela
Kami berdoa agar organisasi-
organisasi petugas sukarela yang 
berkomitmen pada pengembangan 
manusia menemukan orang-orang 
yang berdedikasi untuk kebaikan 
bersama dan tanpa henti mencari 
jalan baru menuju kerja sama inter-
nasional. – media Vatikan 

Intensi Doa 2021 Sangti Papa 
untuk kekuatan hadapan cabaran 

Dikasteri untuk Ibadat 
Ilahi keluarkan pedoman 
raya Minggu Suci 2021
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Saudara saudari dalam Kristus, walaupun 
dalam masa PKP kerana pandemik Covid-
19, kita tetap yakin terhadap penyertaan dan 
belas kasihan Yesus. 

Kita memasuki masa Pra-Paskah pada 
17hb Februari 2021 dengan menyambut 
Hari Rabu Abu. Masa Pra-Paskah selama 
40 hari adalah tradisi Gereja Katolik untuk 
mempersiapkan kita umat menyambut per-
ayaan Paska Kebangkitan Yesus, sesudah 
Dia melalui kesengsaraan dan kematian di 
kayu salib. 

Bagi kita Umat Katolik masa Pra-Paskah 
adalah kesempatan untuk memeriksa dan 
membetulkan relasi kita dengan Tuhan 
Pencipta kita, sesama manusia kita dan 
alam ciptaan Tuhan. Dalam kita menerima 
Abu, lambang pertaubatan, kita menerima  
pesan, "ingatlah, engkau ini debu dan akan 
kembali menjadi debu".

Sepanjang masa Pra-Paskah kita diingat-
kan siapa kita di hadapan Yesus agar kita 
jangan pernah lupa tetapi sentiasa bangga 
dengan identiti Kristiani kita, komited kepa-
da misi kita dan yakin dengan pilihan kita 
mengikuti dan melayani Yesus, Jalan, 
Kebenaran dan Hidup kita (Yoh.14:6). Kita 
gunakan masa Pra-Paskah untuk memeriksa 
dan membetulkan sikap dan motif relasi 

kita dengan Tuhan, sesama kita manusia 
dan alam ciptaan Tuhan melalui Doa, 
Sedekah dan Puasa.

Sepanjang masa Pra-Paskah kita 
mengambil kesempatan melakukan 
rekoleksi atau retret peribadi, keluarga dan 
komuniti dengan mengambil masa berdoa 
agar kita sentiasa hidup dalam kesatuan, 
kesetiaan dan kekudusan dengan Yesus 
dalam menempuh cabaran-cabaran Iman 
setiap hari (Yoh.15:4-5). Masa Pra-Paskah 
ini adalah kesempatan bagi kita untuk lebih 
menyedari tanggungjawab kita terhadap 
kebajikan sesama kita manusia melalui 
sedekah yang kita hulurkan. Yesus sendiri 
mengatakan bahawa apa yang kita lakukan 
atau tidak lakukan terhadap seseorang kita 

telah melakukan atau tidak melakukan itu 
terhadap Dia sendiri (Mat. 25:40,45).

Masa Pra-Paskah juga adalah kesempatan 
bagi kita pengikut dan murid Yesus untuk 
mengamalkan Puasa agar kita dapat melatih 
diri kita sentiasa dapat memilih dan memi-
hak kepada kehendak Yesus dan tidak men-
jadi hamba kepada kehendak sendiri sahaja. 
Puasa yang bersifat iman tidak terhad kepa-
da mengurangkan makan dan minum tetapi 
sepatutnya merangkumi keinginan, selera 
dan penggunaan deria pancaindera yang 
tidak teratur. Sikap mementingkan diri 
sendiri dan tidak ada semangat pengorba-
nan untuk memilih dan melayani apa yang 
patut dan benar untuk Tuhan, sesama manu-
sia dan alam ciptaan Tuhan -  harus dipua-
sakan.

Sepanjang masa Pra-Paskah adalah kes-
empatan bagi para Katekumen untuk mem-
persiapkan diri dengan membuat penilaian 
dan memurnikan motif untuk menjadi 
pengikut Yesus. Seseorang Katekumen 
perlu meninggalkan gaya hidup yang ber-
tentangan dengan kehendak Tuhan agar 
dapat dibantu, diajar dan diberi kebijaksan-
aan oleh Roh Kudus sepanjang perjalanan 
imannya.  

Bagi kita yang sudah menerima 
Sakramen Pembaptisan masa Pra-Paskah 
adalah kesempatan untuk memeriksa diri 
sejauh mana ketaatan kita terhadap janji-
janji Baptis kita kepada Yesus dan Gereja-
Nya. Kita diberi kesempatan untuk bertau-
bat melalui Sakramen Pengakuan dan pada 

Malam dan Hari Perayaan Paskah kita 
membaharui dan menetapkan kembali 
Janji-janji Baptis kita.

Marilah sama-sama kita menghayati 
sepanjang masa Pra-Paskah ini dengan 
mengambil sikap datang kepada Yesus, 
mendengar Sabda-Nya dan melakukan 
kehendak-Nya agar kita akan terus diman-
tapkan dalam hidup berbudaya menyembah 
Tuhan, memantapkan Iman dan bertang-
gungjawab sosial. Perjalanan bersama kita 
dalam membangun Iman yang berlandaskan 
tiga tonggak ini kita yakin akan membantu 
kita mampu dibentuk menjadi Komuniti 
Umat Tuhan yang komited dan efektif mel-
ayani kerajaan-Nya.

Semoga dengan menghayati masa Pra-
Paskah kita akan didorong menjadi Umat 
yang sentiasa bangga dengan identiti 
Kristiani kita, komited dengan Misi kita dan 
yakin kepada pilihan kita - Yesus, Jalan, 
Kebenaran dan Kehidupan, destinasi hidup 
kita.

"Engkau ini debu dan akan kembali men-
jadi debu" (Kej. 3:19)

Selamat menjalani masa Pra-Paskah.

+Bishop Datuk Cornelius Piong

Februari 16, 2021

Surat Pastoral Pra-Paskah Uskup Cornelius Piong 

Pra-Paskah, kesempatan membetulkan sikap 
terhadap Tuhan, sesama dan ciptaan-Nya

NOTIS CHANSERI
KEUSKUPAN AGUNG

KUALA LUMPUR

Kemas Kini ProtoKol sePanjang 
PKP dan PKPB (BerKuatKuasa 
FeBruari 12, 2021) 

Majlis Keselamatan Negara (MKN) 
pada mesyuarat terakhirnya telah membuat 
keputusan berikut, antara lain:

a) Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) 
untuk Kuala Lumpur, Selangor, Johor dan 
Pulau Pinang akan dilanjutkan hingga 4 
Mac;

b) Perintah Kawalan Pergerakan di negeri-
negeri Pahang, Negeri Sembilan, Tereng-
ganu dan lain-lain akan digantikan dengan 
Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat 
(PKPB) mulai 19 Februari 2021 dan akan 
dilanjutkan hingga 4 Mac 2021.

Setelah berunding dengan Pasukan Petu-
gas Pengurusan Krisis Keuskupan Agung 
dan dalam mengemas kini peraturan MKN 
dan SOP, Yang Mulia, Uskup Agung Julian 
Leow D.D. telah membuat keputusan beri-
kut untuk wilayah-wilayah yang berada di 
bawah Keuskupan Agung Kuala Lumpur:

1.0 Wilayah yang termasuk dalam PKP
1.1 Misa umum tetap ditangguhkan se-
hingga diberitahu kelak.

1.2. Sakramen-sakramen lain, termasuk 
pembaptisan, perkahwinan, perayaan 
suci pertama, penguatan boleh diterus-
kan mengikut budi bicara Paderi Paroki / 
Pentadbir Paroki, tertakluk kepada syarat-
syarat yang dinyatakan dalam SOP untuk 
Pembukaan Tempat Ibadah bukan Islam 
semasa PKP bertarikh 15 Februari 2021 
(SOP bertarikh 15/2/2021).Berdasarkan 
SOP bertarikh 15/2/2021, kehadiran tidak 
boleh melebihi 30 orang dan harus di-
lakukan antara jam 6.00 pagi hingga 2.00 
petang. Sekiranya terdapat lebih dari satu 
ibadat, perlu ada selang minimum 1 jam 
bagi tujuan pembersihan.

1.3. Dalam hal Sakramen Penguatan 
(untuk calon yang dijadualkan mnerima 
Penguatan tahun 2020), paroki yang 
mempunyai kurang dari 25 calon harus 
menghubungi Cik Ann Francis di Pejabat 
Uskup Agung bagi menetapkan tarikh 
perayaan Sakramen Penguatan untuk dip-
impin oleh Uskup Agung Julian atau ma-
na-,ama Vikaris General, Mgsr Leonard 
Lexson dan Msgr Mitchel Anthony.
Bagi paroki yang mempunyai jumlah 
calon yang lebih ramai, Uskup Agung me-
wakilkan fakulti untuk memberikan sakra-
men Penguatan kepada Paderi Paroki atau 
Pentadbir Paroki masing-masing.

Paroki adalah untuk memastikan baha-
wa syarat-syarat SOP bertarikh 15/2/2021 
dipatuhi dengan ketat. Kerana had untuk 
hadirin (tidak melebihi 30 orang), ibu bapa 
dan penanggung harus diwakili oleh salah 
satu dari pasangan dan perayaan harus dis-
iarkan secara langsung untuk kepentingan 

ibu bapa dan penanggung yang lain.

1.4. Pemeriksaan dan Eksorsisme (IKD) di 
luar Misa, boleh dilakukan secara peribadi 
mengikut budi bicara Paderi / Pentadbir 
Paroki dengan syarat syarat yang ditetap-
kan oleh MKN SOP bertarikh 15/2/2021 
dipatuhi dengan ketat. Oleh kerana had 
untuk hadirin (tidak melebihi 30 orang), 
penanggung harus diwakili oleh satu 
orang dan perayaan harus disiarkan secara 
langsung untuk kepentingan orang lain. 

Sekiranya jumlah pilihan adalah besar, 
perayaan scrutini dalam talian (tanpa ek-
sorsisme kecil) digalakkan.

1.5.Ruang pengebumian yang terletak di 
dalam gereja tidak dibenarkan untuk men-
unggu/mengadakan doa jenazah. Pengun-
jung boleh melakukan lawatan singkat 
yang tidak boleh melebihi 10 minit dan 
tidak boleh lebih dari 5 orang di kamar 
menyimpan jenazah pada satu-satu masa.

1.6. Pejabat Paroki boleh dibuka mengi-
kut budi bicara Paderi Paroki / Pentadbir 
Paroki.

2.0 Bagi wilayah-wilayah yang dikena-
kan PKPB 

2.1. Misa Umum boleh diadakan semula 
di Kawasan Bukan Zon Merah mulai 19 
Februari 2021 dan harus mematuhi SOP 
yang ditetapkan oleh MKN atau pihak 
berkuasa yang berkaitan.
2.2 Di Zon Merah, Misa  awam akan tetap 
ditangguhkan (kecuali untuk item yang 
disebutkan di bawah 2.3.)

2.3.Sakramen-sakramenn lain, termas-
uk pembaptisan, komuni suci pertama, 
perkahwinan dan pengebumian dapat 
dirayakan semula dengan syarat bilangan 
umat tidak boleh melebihi 30 orang.

2.4 Sakramen Penguatan (untuk calon 
yang dijadualkan  pada tahun 2020) dapat 
dilaksanakan oleh Paderi Paroki atau Pen-
tadbir Paroki. Uskup Agung, Yang Mulia 
Julian Leow, dengan ini mewakilkan Pa-
deri Paroki atau Pentadbir  untuk mem-
berikan sakramen penguatan di paroki 
masing-masing.

2.5. Pemeriksaan dan Eksorsisme (IKD) di 
luar Misa, boleh dilakukan secara peribadi 
mengikut budi bicara Paderi / Pentadbir 
Paroki.

2.6 Pejabat Paroki boleh dibuka mengi-
kut budi bicara Paderi Paroki / Pentadbir 
Paroki.

3.0 Agar keadaan ini berjalan lancar, 
Keuskupan Agung akan terus memantau 
perkembangan krisis kesihatan awam se-
masa dan mengeluarkan kemas kini tamba-
han jika difikirkan perlu.

Rev Fr Michael Chua
Canselor
Keuskupan Agung Kuala Lumpur  

Februari 17, 2021             

Keuskupan Agung KL kemas kini protokol SOP 

Keuskupan
Keningau 



MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(FEBRUARI)              

UNIVERSAL : Untuk para sister dan wanita hidup bakti 
Kami berdoa untuk para sister dan wanita hidup bakti, 

seraya berterima kasih atas misi dan keberanian mereka. 
Semoga mereka terus menemukan tanggapan baru 

terhadap tantangan-tantangan zaman kita.

Februari 21, 2021

Uskup Agung Simon 
berkati dan utus para 
konstabel polis

Pentahbisan imamat musim pandemik: 
CSE terima seorang paderi, diakon
TAMBUNAN: Selepas sembilan tahun, 
Keuskupan Keningau menerima seorang pa-
deri religius pada 6 Feb 2021 di Pertapaan 
Karmel, Kaingaran.

Perayaan sukacita itu berganda kerana pada 
hari yang sama, seorang lagi pemuda telah di-
tahbis menjadi diakon.

Ritus pentahbisan paderi dan diakon dip-
impin oleh Uskup Cornelius Piong dalam 
Misa Kudus tertutup. Prelatus itu dibantu oleh 
Fr Rudolp Joannes, Fr Harry Dorisoh, Fr Gio-
vanni C. Sugau serta Diakon Wilfred James. 

Uskup Piong menyatakan syukur dan puji 
Tuhan kerana walaupun pentahbisan yang 
dijalankan adalah tertutup, apa yang penting 
adalah tahbisan ini sah dan berkata jangan 
gara-gara COVID-19 kita menjadi kaku.

 “Tuhan sentiasa memanggil justeru kita 
harus peka dan belajar mendengar-Nya, jan-
gan menutup hati dan telinga kita dengan cara 
hidup duniawi sahaja,” kata Uskup Piong

Kevin Joseph Simbikol, 31, mengambil 
nama biaranya Fr Sharbel Francisco de Ka-
rem’ Ei, CSE, adalah anak keempat daripada 
enam orang adik beradik dan juga merupakan 
anak jati Tambunan.

Sharbel merupakan paderi ke dua daripada 
Kongregasi Carmelitae Sincte Eliae (CSE) 
yang ditahbis di Keuskupan Keningau selepas 
Fr Geovanni C. Sugau yang ditahbis pada ta-
hun 2012 lalu.

Sharbel mengambil moto tahbisan “Aku 
telah memanggil engkau dengan namamu, 
engkau ini kepunyaan-Ku” (Yesaya 41:1).

Fr Sharbel memasuki masa Postulan Kon-
gregasi CSE di Pertapaan Karmel Kaingaran 

pada 16 Julai 2011 dan seterusnya menerima 
Jubah Kebiaraan dan memasuki tahun Novi-
siat selama dua tahun.

Pada 16 Julai 2014, Sharbel telah melafaz-
kan Kaul Pertama di Pertapaan Karmel ke-
mudian berangkat ke Sekolah Tinggi Katolik 
Seminari (STIKAS) Sto. Yohanes Salib, Ban-
dol, Kalimantan Barat, Indonesia selama tiga 
tahun dalam program Teologi dan Filsafat.

Pada 2015-2017, beliau menjalani praktikal 
pastoral melalui kuliah kerja nyata di paroki St 
Theresa dari Kanak-kanak Yesus, Keuskupan 
Agung Pontianak, Kalimantan Barat, Indone-
sia dan pada tahun berikutnya telah menerima 
pelantikan Lektor dan Alkolit.

Seterusnya pada 7 Sept 2019, Fr Sharbel 
ditahbis sebagai Diakon di Pusat Kerohanian 
Karmel Bandol, Kalimantan Barat, dan men-

jalani latihan pastoral di Keuskupan Agung 
Pontianak.

Menceritakan panggilannya menjadi paderi, 
Fr Sharbel mengatakan ia mula bertumbuh 
pada usia 17 tahun setelah menghayati hidup 
kebaktian para brother dan sister CSE, "yang 
begitu istimewa," katanya. 

Penggemar filem daripada Negara China se-
jak kecil ini, tertarik menonton filem Kungfu 
dan kehidupan membiara para sami Buddha 
yang kerap bermeditasi tanpa menyedari ba-
hawa Katolik juga mempunyai kehidupan 
membiara seperti ini. Hal ini hanya diketa-
huinya selepas menyertai satu program pada 
tahun 2007.

Fr Sharbel sempat memberikan nasihat ke-
pada para belia bahawa Tuhan punyai waktu 
sendiri untuk menyentuh hati dan memanggil 

orang untuk datang melayani, kalau menden-
gar panggilan-Nya jangan takut dan jangan 
keraskan hatimu, serahkan dirimu pada Tuhan, 
kerana jika Tuhan memanggil Dia pasti meno-
pang hidup kita, katanya.

Rayner bin Sagulu, 29, yang ditahbis seba-
gai diakon pada hari yang sama dengan pen-
tahbisan imamat Fr Sherbal, mengambil nama 
biara Rudolf de Acquaviva, CSE dan mem-
bawa moto pentahbisan “Di dalam dia kita 
beroleh keberanian dan jalan masuk kepada 
Tuhan” Ef 3:12.

Bibit pelayanan membiara mula timbul 
sejak tahun 2008, ketika tiga orang sister 
Karmelit datang ke KUK Tombotuan di mana 
Rudolf melayani. 

Katanya, “Setelah program ketika itu saya 
mula ingin mengenali kongregasi ini dengan 
lebih dalam, syukur dan puji Tuhan seperti 
yang anda lihat ketika ini, saya tetap dalam 
pelayanan saya kerana Tuhan memanggil kita 
mendengarkan-Nya”.

Diakon itu berpesan kepada para belia yang 
masih mencari panggilan dan mempunyai ke-
inginan besar untuk mengabadikan diri kepada 
Tuhan lewat gereja, mahupun paderi, biarawan 
atau biarawarti, kata Dikon Rudolf “kejarlah 
impianmu, jika anda suda memilihnya, jangan 
lepaskan, setialah dan tahan uji, tahan banting 
sampai akhir hidup.”

Turut serta dalam Misa Kudus Pentahbisan 
ini ialah Fr Rudolp Joannes, Fr Harry Dorisoh, 
Fr Giovanni C. Sugau serta Dikon Wilfred 
James yang bakal ditahbis sebagai paderi pada 
13 Februari 2021 di Katedral St Francis Xa-
vier, Keningau.

KENINGAU: “Tuhan itu penuh dengan ke-
jutan, seperti hari ini sesuatu yang tidak dis-
angka akhirnya terjadi” kata Uskup Cornelius 
Piong semasa mentahbis Wilfred James men-
jadi paderi pada 13 Februari 2021 di Rumah 
Retret Keuskupan Keningau, Tatal. 

Disebabkan PKP, Misa Kudus pentahbisan 
diadakan dalam peraturan SOP yang ketat, 
dengan kehadiran umat dan kalangan ahli ke-
luarga seramai 50 orang sahaja.  

Fr Wilfred mengucap syukur kepada Tuhan 
dan berterima kasih kepada semua yang terli-
bat dalam proses pembentukannya selama ini, 
terutamanya kepada kedua orang tuanya wa-
laupun tidak berada di dunia ini lagi, namun 
dia percaya mereka turut bersukacita bersama 
Bapa di Syurga.  

Fr Wilfred juga berterima kasih atas gala-
kan dan undangan daripada Uskup Piong 
sendiri selama ini untuk menjadi seorang pa-
deri, katanya, “Doakan kami paderi baru dan 
semua mereka yang dalam pembentukan ke-
tika ini agar sentiasa teguh dan kuat di dalam 
pelayanan masing-masing.”

Uskup Piong di dalam ucapan berkata, “Pe-
layanan kita perlulah sentiasa bersumber dan 
berlandaskan kepada Kesatuan, Kesetiaan 
dan Kekudusan Yesus Kristus.

“Sebagai seorang paderi kita perlu mel-
ayani sebagai satu tim dengan rakan sepelay-
anan, oleh itu teruskan usaha dalam mengenal 
Yesus agar terjalan cintakasih kepada-Nya 
yang memampukan kamu melayani dengan 
komited dan efektif.”

Harapannya lagi agar kepimpinan dan 
pelayanan sebagai paderi dapat melahirkan 
komuniti umat Tuhan  yang sentiasa bangga 
dengan identiti Kristianinya, komited pada 

misinya dan yakin kepada Kristus sebagai ja-
lan kebenaran, kehidupan dan mencapai des-
tinasinya.

Fr Wilfred James berasal daripada Kenin-
gau, dilahirkan pada 24 Julai 1981 dan me-
nerima pentahbisannya pada umur 40 tahun, 
merupakan anak ke-10 daripada 11 orang adik 
beradik. Beliau merupakan pemegang Ijazah 
Sarjana Muda Pengurusan Hubungan Antara-
bangsa (HONS). 

Beliau mempunyai dua orang kakak ang 
merupakan anggota Kongregasi Sister dari-
pada Kongregasi Franciscan Sisters of the 
Immaculate Conception (FSIC) iaitu Sr Olga 
Mary, FSIC yang melayani di Kota Marudu 
dan Sr Martina, FSIC di Katedral Sandakan.  

Wilfred James juga merupakan mantan  
Kordinator Belia dan Pelayanan Kampus 
Keuskupan Keningau pada tahun 2003 hing-
ga 2012. Pada tahun 2013, beliau akur dengan 
panggilannya menjadi paderi lalu memasuki 
Tahun Inisiasi di St Peter College, Kota Kina-
balu.

Menyingkap cerita panggilannya, katanya 
benih panggilan suda ada sejak Sekolah Me-
nengah lagi ketika dalam ingkatan tiga. Sema-
sa mengutarakan keinginannya kepada kedua 
orang tuanya untuk menjadi paderi, kedua 

ibubapanya tidak menghalang namun beliau 
harus menghabiskan pelajarannya dahulu.  

Bekas graduan Philippine Institute of For-
mation Fondacio Asia, Quezon City, itu men-
gatakan pengalamannya belajar di institut itu 
adalah "retret di mana saya cuba fikirkan hala 
tuju pelayanan saya seterusnya.”

Wilfred begitu komited dalam pembentu-
kannya dan pada 3 November 2016 telah di-
lantik sebagai Lektor oleh Uskup Richard Ng 
dan setahun kemudian dilantik sebagai Aco-
lyte oleh Uskup Agung Simon Poh di Kolej St 
Peter, Kuching, Sarawak.

Dalam tugas pastoral pertamanya pada 
tahun 2014, dia ditempatkan di Legion Of 
Mary, Charismatic Renewal Movement dan 
Children Liturgy, dan seterusnya di Hospital 
Sentosa (Sarawak Mental House) dan pelba-
gai tempat sehingga ditahbis sebagai dikon 
pada Oktober 2020 lalu di Keningau.  

Pada akhir Misa, Bapa Uskup Cornelius 
mengumumkan Fr Wilfred James akan mel-
ayani di St Valentine Beaufort berkuatkuasa 
pada 13 Mac 2021.   

Keuskupan Keningau bakal menyaksikan 
satu lagi pentahbisan Imamat Rev. Gilbert 
James OFM CAP pada 27 Februari ini di St 
Theresa Tambunann. 

Pentahbisan imamat Fr Wilfred James, 
saksi jelas Tuhan itu penuh kejutan 


