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Gereja Malaysia keluarkan 
panduan pastoral bagi 
hari Rabu Abu 

Tidak tahukah kamu, bahawa kamu adalah bait Tuhan dan 
bahawa Roh Tuhan diam di dalam kamu? Jika ada orang yang 
membinasakan bait Tuhan maka Tuhan akan membinasakan dia. 
Sebab bait Tuhan adalah kudus dan bait Tuhan itu ialah kamu. 
Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di 
antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia 
ini,  biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Kerana hikmat 
dunia ini adalah kebodohan.

1 Korintus 3: 16-19

KOTA VATIKAN: Kaum awam mempun-
yai mandat untuk menyebarkan Injil secara 
konkrit melalui kesaksian kehidupan mere-
ka, kata Sri Paus Fransiskus dalam sebuah 
pesan yang dikirimkan kepada para peserta 
yang menyertai kongres untuk orang awam 
di Sepanyol.

“Firman Tuhan yang hidup perlu diwar-
takan dengan keghairahan dan kegembiraan 
melalui saksi Kristian, untuk dapat meroboh-
kan tembok tertinggi yang memisahkan dan 
mengasingkan,” ujar Sri Paus dalam pesan-
nya yang disampaikan pada 14 Feb. “Ini 
adalah masa untuk anda, lelaki dan wanita 

yang terlibat dalam dunia budaya, politik, 
industri ... bahawa dengan cara hidup anda 
dapat membawa kebaruan dan kegembiraan 
Injil di mana sahaja mereka berada.”

Fransiskus menggalakkan orang awam 
untuk menjalani panggilan mereka, “me-
resap ke dalam dunia” dan “dengan Tuhan 
dan Gereja” untuk mendengar orang-orang 
di sekeliling mereka. Prelatus itu juga me-
minta umat awam Katolik untuk berhati-
hati terhadap godaan klerusime, daya saing, 
kekakuan, negativiti, dan “kerjaya eklesial”.

Godaan-godaan ini “menghalang keis-
timewaan panggilan (kaum awam) kepada 

kekudusan dunia hari ini,” ujar Sri Paus. 
Uskup Roma itu menekankan bahawa “kita 
adalah sebahagian daripada masyarakat 
Kristian. Kami bukan satu kumpulan, atau-
pun NGO, tetapi keluarga Tuhan dipanggil 
untuk berkumpul di hadapan Tuhan yang 
sama.”

“Mengingat ini membawa kita untuk 
memperdalam iman kita setiap hari: anuge-
rah yang dihidupi melalui tindakan liturgi, 
dalam doa umum seluruh Gereja, dan yang 
mesti diwartakan.” Kata Bapa Suci, “Man-
dat misionari adalah sentiasa mutakhir!” 
—  CNA

KUALA LUMPUR: Selu-
ruh penganut Katolik di 
dunia akan menyambut 

Hari Rabu Abu pada 26 Februari 
ini. 

Secara tradisi, di Malaysia, umat beri-
man pada akan ditandai abu suci di dahi. 
Namun disebabkan oleh penularan wabak 
COVID-19 yang membawa maut dan bagi 
meminimumkan kadar jangkitan, amalan 
ini ditangguhkan buat sementara waktu. 

Presiden Konferensi para Uskup Ma-
laysia, Uskup Agung Julian Leow telah 
mengeluarkan rekomendasi pastoral bagi 
penerimaan Abu Suci. Katanya, memandan-
gkan risiko berterusan yang dicetuskan oleh 
wabak COVID-19 (Wuhan Coronavirus) 

uskup/agung Konferensi para Uskup Katolik 
Malaysia telah bersetuju untuk melaksana-
kan prosedur tertentu untuk dipatuhi di se-
mua paroki di Malaysia. 

Berikut merupakan rekomendasi terse-
but: 

Kepada semua umat beriman, 
17 Februari 2020 

Hari Rabu Abu, yang jatuh pada 26 Febru-
ari 2020 tahun ini, menandakan permulaan 
musim suci Pra-Paskah. Seperti pada tahun-
tahun sebelumnya, kami menjangkakan 
beribu-ribu orang Katolik berkumpul di ger-
eja untuk menghadiri Misa dan menerima 
Abu. 

Memandangkan risiko berterusan yang 
dicetuskan oleh wabak COVID-19 (Wuhan 
Coronavirus) dan untuk mengurangkan pe-
nularan dari manusia ke manusia, terutama 
melalui sentuhan, uskup/agung Konferensi 
para Uskup Katolik Malaysia telah bersetuju 
untuk melaksanakan prosedur berikut dalam 
memberi tanda abu untuk dipatuhi di semua 
paroki dan Misa di bawah naungan kami:
A) Para paderi dan pelayan liturgi yang di-
lantik yang bertanggungjawab dalam mem-
beri tanda abu, harus membersihkan dan 
mencuci tangan mereka sebelum dan sesu-
dah pemberian Abu. 
B) Mengikut adat yang sudah lama dipakai 
di Roma, abu akan diberi oleh pelayan den-
gan cara menuang abu kering pada kepala 
umat (sambil mengucapkan salah satu doa 
yang ditetapkan dalam misa). Tradisi tem-
patan pula biasanya dengan membuat tanda 
salib pada dahi umat dengan abu yang basah 
— adalah tidak digunakan buat sementara. 
C) Tiada air suci ditambah ke dalam abu se-

belum pengenaan abu. Meskipun Rabu Abu 
bukan hari wajib dan penandaan abu juga 
tidak wajib, kami ingin meneruskan amalan 
ini meskipun sedang menghadapi krisis be-
rat pada ketika ini, dengan syarat, langkah-
langkah di atas diambil untuk meminimum-
kan risiko jangkitan melalui sentuhan .

Panduan Doa-Doa Kesalehan No. 125 
mengatakan, "Tindakan menandai abu mel-
ambangkan kerapuhan dan kematian, dan 
keperluan untuk ditebus oleh belas kasihan 
Tuhan. Ia bukan sekadar  tindakan fizikal, 
dan Gereja telah mengekalkan penggunaan 
abu untuk melambangkan sikap pertobatan 

dalam diri di mana ia adalah seruan bagi 
semua orang yang dibaptis pada masa Pra-
Paskah. 

Umat beriman yang datang untuk men-
erima abu harus dibantu untuk memahami 
kepentingan rohani pemberian abu di mana 
ia membawa mereka kepada pertobatan dan 
memperbaharui komitmen Paskah. 

Dalam kita meneruskan doa bagi situasi 
yang kini kita hadapi  dan dalam kita mem-
persiapkan diri untuk menyambut musim 
yang paling suci dalam kalendar Gereja, jan-
ganlah kita lupa untuk membuat permoho-
nan doa, berkorban, berpuasa dan amal tobat 

yang lain demi mereka yang paling lemah, 
yang menderita semasa krisis ini dan mereka 
yang terus menghadapi risiko bahaya dalam 
pekerjaan demi mengurangkan gejala pen-
yakit.  

Bagi pihak Uskup/Agung Konferensi, 
saya ingin mengucapkan kepada anda, Se-
lamat menjalani musim Pra-Paskah yang 
kudus. 

Uskup Agung Julian Leow Beng Kim, D.D. 
Presiden Konferensi para Uskup Malaysia 

Tiba waktunya untuk kamu mengongsikan Injil 

Cara betul dan salah semasa menerima Abu Suci bagi meminimunkan penularan COVID-19. 
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Memulihkan maruah yang terluka
Tiga puluh tahun yang lalu, 

John Jungblut menulis 
sebuah risalah ringkas yang 

bertajuk, Menerima Kekurangan 
Kita. Ia adalah risalah yang 
menunjukkan cara kita boleh 
mengatasi penghinaan, kekuran-
gan dan rasa malu yang mempen-
garuhi kita mengharungi situasi, 
umur, dan kemalangan sehingga 
walaupun penghinaan itu masih 
tidak dapat dilupakan, kita dapat 
menyimpannya di bawah tempat 
tertentu untuk menghapuskan rasa 
malu itu, lalu maruah kita yang 
tercemar itu dapat dipulihkan

Dan kita semua menderita kera-
na kekurangan kita. Ada beberapa 
kekurangan itu adalah kerana 
genet ik ,  sejarah,  keadaan, 
masyarakat kita hidup, atau oleh 
kemusnahan penuaan atau kema-
langan yang, dilihat dari hampir 
setiap sudut, bukan sahaja tidak 
adil tetapi juga boleh merendah-
kan maruah kita dan menyebab-
kan kita rasa malu. 

Sebagai contoh, bagaimana ses-
eorang mengendalikan kecacatan 
anggota badan yang dianggapnya 
t idak baik dipandang oleh 
masyarakat? Bagaimanakah ses-
eorang berhadapan dengan dis-
kriminasi? Bagaimanakah ses-
eorang menghadapi kekurangan 
yang menjadikan sebahagian 
hidup atau seluruh hidupnya tera-
sa lumpuh. 

Bagaimanakah seseorang 
berurusan dengan perdebatan 
yang datang dengan usia tua? 
Bagaimanakah seseorang berha-
dapan  dengan orang yang dicintai 
yang dilanggar atau dibunuh 

hanya kerana warna kulitnya? 
Bagaimanakah seseorang beruru-
san dengan bunuh diri orang yang 
disayangi?

Bagaimanakah kita menetapkan 
perkara-perkara ini di suatu tem-
pat dan makna supaya apa yang 
tidak adil yang tidak masuk akal 
itu bukanlah satu sumber yang 
menimbulkan rasa marah dan 
malu kepada kita? Bagaimanakah 
seseorang menghadapi atau 
menerima kekurangan masing-
masing? 

Soren Kierkegaard menawar-
kan nasihat ini. Beliau yang 
kadang-kadang dianiaya secara 
terbuka semasa hidupnya, terma-
suk kartun-kartun akhbar yang 
mengolok-olokkan keadaan 
fizikalnya (kakinya kurang sem-
purna) menawarkan nasihat ini: 
Dalam menghadapi sesuatu seper-
ti ini, dia berkata, ia bukanlah 
mengenai usaha untuk menafikan-
nya, menutup atau mencuba pelb-
agai kaedah untuk melupakannya 
atau mencuba pelbagai cara atau 
ubat untuk mematikan kekuran-
gan itu atau terus membetulkan 
diri. 

Sebaliknya kita mesti membuat 
diri kita benar-benar menyedari, 
"dengan membawanya untuk 
menyelesa ikan keje lasan." 
Dengan berbuat demikian, kita 
membersihkannya. Kita mem-
bawanya keluar dari dunia malu 
dan memberikannya maruah ter-
tentu. Bagaimana ia dapat dilaku-
kan?

Bayangkan contoh paradigma 
ini: Seorang wanita muda sedang 
berjalan bersendirian di jalan 

yang sepi dan tiba-tiba diserang 
oleh sekumpulan lelaki yang 
mabuk, lalu dirogol dan dibunuh, 
mayatnya pula ditinggalkan di 
dalam parit. 

Keluarga dan jiran-jirannya 
yang terkejut dan dukacita, 
melakukan seperti apa yang dina-
sihatkan oleh Kierkegaard. 
Mereka tidak cuba untuk menafi-
kan apa yang berlaku, menutupin-
ya, atau cuba pelbagai cara untuk 
melupakan atau menggunakan 
ubat bagi menahan kesakitan mer-
eka. Sebaliknya, mereka mem-
bawanya untuk "menyelesaikan 
kejelasan". Bagaimana?

Mereka mengambil tubuhnya, 
memandikannya dengan men-
genakannya pakaian yang terbaik, 
dan kemudian mengadakan hari 
penghormatan selama tiga hari 
yang diakhiri dengan upacara 
pengkebumian yang besar-besa-
ran, yang dihadiri ratusan orang. 
Dan upacara penghormatan itu 
bukan setakat itu, selepas penge-
bumian mereka berkumpul di 

sebuah taman berhampiran tempat 
dia tinggal dan selepas beberapa 
jam memberikan ucapan yang 
menghormati si mati, mereka 
menamakan semula taman itu 
dengan nama si mati. 

Apa yang mereka lakukan, 
tentu saja, tidak membawa wanita 
itu hidup kembali, tidak mengha-
pus apa-apa ketidakadilan yang 
mengerikan yang menyebabkan 
kematiannya, tidak membawa 
pembunuhnya ke muka pengadi-
lan, dan ia tidak mengubah 
keadaan masyarakat yang secara 
asasnya membantu kematian 
kejam itu. 

Tetapi, dengan cara yang pent-
ing, ia memulihkan maruahnya 
yang tercemar, yang begitu kejam 
dirampas daripadanya. Wanita itu 
dan kematiannya dimuliakan serta 
dihargai. Nama dan kehidupannya 
sekarang akan membicarakan ses-
uatu yang melampaui ketidakadi-
lan dan tragedi kematiannya.

Kami melihat contoh-contoh ini 
di peringkat makro di mana dunia  
mengendalikan kematian orang-
orang seperti Martin Luther King, 
John  F.  Kennedy,  Bobby 
Kennedy, Malcolm X, Jamal 
Khashoggi, dan lain-lain yang 
dibunuh kerana kebencian.

Kita telah menemui cara-cara 
untuk menguduskan mereka supa-
ya kehidupan mereka dan periba-
di mereka dapat diingati meskip-
un cara kematian mereka yang 
tragis. Dan kita melihat ini juga 
bagaimana beberapa komuniti 
mengendalikan kematian orang 
tersayang yang secara tidak sen-
gaja ditembak oleh anggota kum-

pulan samseng atau polis, di mana 
cara si mati disemadikan tanpa 
menutupi apa-apa, telah memulih-
kan maruah dan menyebabkan 
mereka lebih dikenali. 

Begitu juga dengan cara 
bagaimana sesetengah keluarga 
mengendalikan kekurangan orang 
yang tersayang yang mati akibat 
overdosis ubat, bunuh diri, atau 
demensia. 

Kekurangan kematian mereka 
diselubungi oleh kejelasan yang 
betul di sebalik kelemahan mere-
ka yang menyebabkan kematian 
mereka. Orang yang ditinggalkan 
dapat mengingatinya dengan baik. 
Pendek kata, itulah fungsi upacara 
penghormatan terakhir dalam 
mana-mana pengebumian yang 
betul. Tanpa menutupi apa-apa 
kekurangan, ia mengembalikan 
maruah mereka yang telah tiada. 

Ini adalah benar bukan hanya 
untuk orang-orang yang mati 
secara tidak adil atau dengan cara 
tiba-tiba sehingga mereka yang 
ditinggalkan menggenggam cara 
untuk memberi mereka kembali 
maruah. Ia juga berlaku untuk 
setiap jenis penghinaan dan 
kemarahan yang kita alami dalam 
hidup kita, kelukaan dari zaman 
kanak-kanak kita yang selama-
lamanya menghantui kita, dan 
banyak penghinaan yang kita 
alami dalam masa dewasa. 

Kita tidak boleh mengubah apa 
yang telah berlaku kepada kita, 
tetapi kita boleh menguduskannya 
dengan "kejelasan fikiran" supaya 
kemarahan itu terlepas. — 
Hakcipta Terpelihara @  Fr Ron 
Rolheiser 1999-2020 

Pada suatu malam, seorang 
pemandu lori berhenti di se-
buah warung tepi jalan untuk 

rehat sambil makan. Sementara 
dia menjamu selera, lima orang 
pemuda dengan motor mengelilin-
gi lorinya lalu berhenti di hadapan 
lori tersebut, kemudian masuk ke 
warung dengan muka yang bengis, 
berlagak samseng, dan berbau al-
kohol. 

Mereka mendekati pemandu lori 
tersebut untuk dijadikan sasaran 
kejahatan mereka. Seorang menu-
angkan sos cili ke atas kepalanya, 
yang seorang menuangkan sup di 
belakangnya, yang seorang lagi 
menampar pipinya mengajak ber-
gaduh, yang seorang memaki ha-
mun dan yang seorang lagi menu-
angkan kopi panas di kedua belah 
pahanya. 

Tetapi pemandu lori tersebut 
tidak berkata-kata apa-apa. Dia 
hanya berdiri dengan tenang, pergi 
ke kaunter pembayaran, lalu ke-
luar. 

“Orang itu pengecut, bukan le-
laki!" kata seorang dari samseng 
tersebut disusuli dengan gelak ket-
awa oleh teman-temannya. Namun 
pemilik warung tersebut melihat 
keluar lalu berkata, “Ya, betul kata 
kamu. Saya lihat dia baru langgar 
lima motosikal di luar sana!” 

Semasa pemandu lori itu dibuli 
oleh lima orang samseng itu tadi, 

kita pasti merasa kasihan kepadan-
ya dan merasakan 'pembalasann-
ya' terhadap lima pemuda itu kena 
pada tempatnya. 

Mungkin, tindakan pemandu itu  
diinspirasikan oleh hukum Per-
janjian Lama yang membenarkan, 
“…nyawa ganti nyawa, mata ganti 
mata, gigi ganti gigi, tangan ganti 
tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti 
lecur, luka ganti luka, bengkok 
ganti bengkok” (Kel 21:23-25).

Berdasarkan Perjanjian Lama, 
sikap membalas dendam daripada 
pemandu lori tersebut kelihatan-
nya boleh diterima. Namun Yesus 
menyatakan, “Tidak!” kepada si-
kap tersebut. Dia mengarah den-
gan tegas pada murid-murid-Nya 
untuk mengampuni musuh mere-
ka.

 Secara konkrit Yesus mengajar 
bahawa, “Janganlah kamu mela-
wan orang yang berbuat jahat ke-
pada mu, melainkan siapa pun 
yang menampar pipi kanan mu, 
berilah juga kepadanya pipi kiri 
mu” (Mat :39). 

Malah bukan itu sahaja malah  
Yesus menyuruh mereka dan kita 
semua, “…Berdoalah bagi mereka 
yang menganiaya kamu" (Mat 
5:44). Tentu sekali berdoa bukan 
agar mereka dimurkai oleh Tu-
han, tetapi demi kebaikan mereka. 
Dengan berbuat demikian, “Kamu 
menjadi anak-anak Bapa mu yang 

di syurga” (Mat. 5:45) kata Yesus 
pula. 

Nampaknya di sinilah kita sam-
pai ke puncak antitesis daripada 
Yesus: “Kamu telah mendengar 
firman: Kasihilah sesama mu ma-
nusia dan bencilah musuh-musuh 
mu. Tetapi Aku berkata kepada 
mu: Kasihilah musuh mu dan ber-
doalah bagi mereka yang menga-
niaya kamu” (Ay 43). 

Walaupun tidak ada terdapat 
dalam Alkitab untuk membenci 
musuh, namun terdapat juga be-
berapa petikan dalam Alkitab 
seakanakan menyuruh kita mem-
benci musuh kita, misalnya yang 
terdapat dalam Maz.5:5 yang men-
gatakan Tuhan membenci orang 
yang melakukan kejahatan. 

Tetapi Yesus menjelaskan ba-
hawa Tuhan bukanlah bersikap 
seperti apa yang mereka anggap. 
Sebab menurut Yesus, Tuhan itu 
baik, “Yang menerbitkan matahari 
bagi orang jahat dan orang yang 
baik dan menurunkan hujan bagi 
orang yang benar dan orang yang 
tidak benar” (Ay 45). 

Yesus menjelaskan kata-katan-
ya bahawa Tuhan itu maha baik 
seperti berikut, “Apabila kamu 
mengasihi orang yang mengasihi 
kamu, apakah upah mu? Bukan-
kah pemungut cukai juga berbuat 
demikian? Dan apabila kamu 
hanya memberi salam kepada 

saudara-saudara mu saja, apakah 
lebihnya daripada perbuatan orang 
lain? Bukankah orang yang tidak 
mengenal Tuhan pun berbuat de-
mikian? Kerana itu hendaklah 
kamu sempurna, sama seperti Ba-
pamu yang di syurga adalah sem-
purna” (Ay 46:48). 

Ternyata menjadi sempurna di 
sini bukanlah difahami sebagai 
sesuatu yang sah dalam mematuhi 
undangundang sahaja, bukan juga 
difahami sebagai suatu kebebasan 
bagi seseorang daripada segala ke-
salahan yang dilakukannya. Pang-
gilan untuk sempurna seperti Bapa 
di syurga bermaksud bahawa kita 
dijemput kepada kepenuhan untuk 
melayani Tuhan dengan sepenuh 
hati. Memang untuk mengasihi 
musuh kita bukanlah sesuatu yang 
mudah. Mungkin kita berfikiran 
bahawa kita sudah memberi sesua-
tu yang baik kepada musuh kita 
apabila kita melihat dan memberi 
senyuman secara sepintas lalu, 
padahal ianya hanya merupakan 
senyuman yang sinis yang malah 

mengeruhkan lagi keadaan. Per-
asaan kasih yang sebenar bagi mu-
suh kita perlulah datang dari hati 
kita yang ikhlas.

 Memang kita tidak dapat dengan 
mudah melupakan masa-masa di 
mana kita disakiti hati, dipersenda 
dan dihina oleh musuh kita. Maka 
menurut Fr. Dr. Charles Chiew, 
di dalam bukunya yang bertajuk, 
“Mengampuni adalah sikap manu-
siawi yang sungguh diperlukan,” 
beliau mengatakan bahawa kita 
perlu memberi sokongan terhadap 
keinginan untuk mengasihi mu-
suh kita dengan bantuan psikologi 
yang kita perlukan.

 Kita perlu terlebih dahulu me-
mahami diri kita sendiri dan diri 
musuh kita itu dengan cara yang 
baru sehingga perahan-lahan da-
pat membantu kita untuk men-
gasihi sesama. Dengan kata lain 
mengampuni itu perlu menjalani 
proses yang perlahan-lahan bukan 
secara spontan dan bukan pula 
kerana emosi. — santapanroha-
ni@diocese of keningau 

HARI MINGGU BIASA TUJUH
TAHUN A

Tidak ada ruang kebencian dalam kasih Tuhan 

IMAMAT 19: 1-2, 17-18
1 KORINTUS 3: 16-23

MATIUS 5: 38-48
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03-20268293

Tanya
Jawab

Soalan: Saya tertarik dengan kisah 
Santa Maria mengunjungi Elisabet. 
Namun manakah kisah yang benar 
menurut Alkitab, adakah Maria ting-
gal di kediaman Elizabet sampai Eliz-
abet melahirkan, atau Maria pulang 
ke kediamannya sebelum Elizabet 
melahirkan? — Brielle 

Jawaban: Kisah kunjungan Maria ke-
pada Elisabet saudarinya dalam Kitab 
Suci merupakan sebuah kisah yang in-
dah. Ini juga contoh suatu ikatan dan 
relasi keluarga yang baik. Kisah ini 
dicatat hanya pada Injil Lukas tidak 
pada Injil Sinoptik lain. Betul, kisah ini 
juga mengisahkan suatu teka-teki yang 
mungkin diperdebatkan. “Apakah Ma-
ria itu tinggal di rumah Elisabet hingga 
dia melahirkan?”

Kitab Suci mencatat bahawa ketika 
Maria, Ibu Yesus, menerima khabar 
sukacita dari Malaikat Gabriel di Naz-
areth, Gabriel juga memberikan infor-
masi kepada calon Bonda Tuhan itu, 
bahawa saudarinya yang dinyatakan 
mandul itu telah hamil tua, iaitu beru-
mur enam bulan: “Dan sesungguhnya, 

Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang 
mengandung seorang anak laki-laki 
pada hari tuanya dan inilah bulan yang 
keenam bagi dia, yang disebut mandul 
itu” (Luk 1:38).

Catatan akan keadaan kandungan 
Elisabet dalam Injil Lukas, merupa-
kan catatan penting untuk memberi-
kan jawaban, apakah Maria itu tinggal 
bersama Elisabet ketika saudarinya 
itu melahirkan. Secara eksplisit Kitab 
Suci tidak memberikan pernyataan 
akan hal itu. Namun, Injil Lukas mem-
berikan kepada kita beberapa petunjuk 
yang amat jelas, bahawa Maria hadir 
semasa kelahiran Yohanes Pembaptis.

Pertama, Injil Lukas menyatakan, 
“Beberapa waktu kemudian berang-
katlah Maria dan langsung berjalan 
ke pergunungan menuju sebuah kota 
di Yehuda. Di situ, ia masuk ke rumah 
Zakharia dan memberi salam kepada 
Elisabet” (Luk 1: 39-40). Pernyataan 
Injil Lukas “beberapa waktu kemu-
dian” menjadi dasar pertama, bahawa 
Maria tinggal bersama Elisabet, hingga 
dia melahirkan kerana  perjalanan dari 
Nasareth menuju Ain Karim, kota ke-

cil yang menurut Tradisi adalah tempat 
tinggal Zakharia dan Elisabet di Ye-
huda, cukup jauh. Jarak ini memberi-
kan gambaran, bahawa Maria harus 
menempuh perjalanan yang cukup 
panjang. Sehingga, sejak Maria men-
dapatkan khabar dari Gabriel, sampai 
ke tempat Elisabet memerlukan waktu 
cukup lama. Tentu usia kandungan 
Elisabet lebih dari enam bulan ketika 
Maria berjumpa dengan sanaknya itu.

Kedua, pernyataan dari Injil Lukas 
bahawa “Maria tinggal kira-kira tiga 
bulan lamanya bersama dengan Elisa-
bet lalu pulang kembali ke rumahnya” 
(Bdk. Luk 1:56). Pernyataan ini amat 
jelas, bahawa Maria pasti hadir semasa 
kelahiran Yohanes Pembaptis. 

Mungkin, orang yang membaca In-
jil ini masih ragu atau menyangkal hal 
itu kerana petikan “Kelahiran Yohanes 
Pembaptis” (Luk 1:57-66) tidak ada 
pernyataan Maria hadir semasa peris-
tiwa kelahiran Yohanes. Namun, kun-
jungan Maria kepada saudarinya sung-
guh lama, iaitu tiga bulan. Tiga bulan 
bagi kunjungan antara saudara bukan-
lah suatu kunjungan yang lumrah, se-

lain ada sesuatu lain yang dinantikan, 
iaitu peristiwa penting dalam hidup 
Elisabet, kelahiran Yohanes Pembap-
tis.

Selain itu, secara matematis petun-
juk “enam bulan” ketika Bonda Maria 
mendapatkan khabar dari Malaikat Tu-
han dan petunjuk “tiga bulan” Bonda 
Maria tinggal bersama Elisabet, hal 
ini suatu kesengajaan yang ditulis oleh 
Lukas untuk memberikan gambaran, 
bahawa Maria hadir dan melihat san-
aknya itu melahirkan.

Apakah Maria tinggal bersama 
Elisabet ketika dia melahirkan?. Per-
tanyaan ini dapat dijawab dengan te-
gas: “Ya”. Injil Lukas tidak serta merta 
menuliskan jumlah bulan tanpa ada 
maksud di balik tulisannya. Injil Lukas 
mahu menekankan betapa pentingn-
ya relasi Maria-Elisabeth yang juga 
menjadi penting pula relasi Yohanes 
Pembaptis, sebagai orang yang mem-
persiapkan jalan bagi Tuhan (Bdk. Mat 
3:1-3) dan Yesus adalah “Jalan, Kebe-
naran, dan Hidup” (Yoh 14:6). — Fr 
Yohanes Benny Suwito, hidupkatolik.
com 

  
Kisah Maria mengunjungi Elisabet

KTM perkukuh upaya 
penginjilan melalui 
pembinaan BINUS27/2 Mesyuarat Exco FCMSM kali ke-2

1/3 St. Aloysius Church - Mantin
1/3 Misa di Kem Orang Asli 
1/3 Upacara Pilihan — Gereja
 Holy Family, Kajang

USKUP AGUNG JULIAN LEOW 
KEUSKUPAN AGUNG KUALA LUMPUR

USKUP SEBASTIAN FRANCIS
KEUSKUPAN PULAU PINANG 

23/2 Ulang tahun ke-60 Chapel of St.   
 Paul the Hermit Papan, Perak
29/2 Upacara Pilihan  — Gereja 
 Immaculate Conception, Pulau   
 Tikus, Penang

USKUP BERNARD PAUL 
KEUSKUPAN MELAKA-JOHOR 

Diari Para Uskup 
Malaysia 

Februari/Mac
2020 
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KENINGAU:  Tahun 2019 
menjadi tahun yang penuh 
sukacita sekaligus berharga 
bagi anggota Komuniti 
Tr i tunggal  Mahakudus 
(KTM) yang mengikuti 
Pembinaan Khusus (BINUS) 
Angkatan VII yang diadakan 
di Rumah Retret Keuskupan 
Keningau Tatal,  Tuarid 
K e n i n g a u  b e r t e m a k a n 
"Dibaptis dan Diutus". 

BINUS adalah program 
pembinaan intensif selama 
dua minggu bagi anggota 
KTM dengan tujuan untuk 
melahirkan pelayan-pelayan 
Tuhan yang efektif dan ren-
dah hati demi perkembangan 
KTM dan Gereja Katolik. 

Pembinaan ini bermula dari 
1-15 Disember, disertai 40 
orang (37 orang dari Sabah 
dan tiga orang dari Kuching, 
Sarawak). Pembinaan tahun 
ini juga terbuka kepada mere-
ka yang berminat dan bukan 
anggota KTM. Seramai tujuh 
orang peserta bukan anggota 
KTM tu ru t  menyer ta i 
Program ini.

Program BINUS ini dimu-
lakan dengan Misa Kudus 
jam 3.30 petang, di pimpin 
oleh Uskup Cornelius Piong 
bersama Romo Valentinus, 
CSE selaku Gembala Umum 
KTM. 

Dalam pembinaan ini,  
Bapa Uskup turut memberi-

kan sesi mengenai Visi dan 
Misi Keuskupan Keningau 
dan Kepimpinan Pastoral 
(Spritualiti Kemuridan Yesus). 

Sementara itu, antara sesi 
pembelajaran BINUS adalah 
seperti  Spritualiti Karmel, 
Karismatika, Teologi (Maria 
Dan Sakramen Ekaristi), 
Kepimpinan Rohani sebagai 
anggota KTM, Kepimpinan 
Pastoral, Spritualiti St. 
Theresia Dari Kanak-Kanak 
Yesus dan St. Yohanes Salib, 
Kitab Suci (Perjanjian Lama 
Dan Baru) serta Teknik 
Mengajar (Memberi Sesi 
Ceramah). 

Para peserta juga diajar 
cara-cara memimpin Pujian 
Dan Penyembahan, Adorasi, 
mengajar (memberikan cer-

amah) dan memberikan 
Retret Hidup Baru Dalam 
Roh. 

Sesi-sesi pembelajaran 
tersebut disampaikan oleh 
Uskup Cornelius Piong, 
Romo Valent inus  CSE 
(Gembala Umum KTM), 
Sister Putri Karmel Sr. 
Roswita dan Sr. Bridget (Tim 
Gembala Umum Provinsi 
Sabah), Saudara Giovanni 
Karamoy (Tim Gembala 
P u s a t ) ,  e n a m  o r a n g 
Misionaris Awam KTM dan 
tujuh orang anggota KTM 
yang pernah mengikuti 
Program BINUS.

Acara dilanjutkan dengan 
Program Penyegaran Iman 
dan Fellowship bersama ang-
gota-anggota KTM Provinsi 

Sabah. Uskup Cornelius mel-
alui ucapannya mengatakan 
bahawa upaya penginjilan 
amat diperlukan di Sabah 
bukan sahaja penginjilan 
kepada mereka yang belum 
mengenal Yesus tetapi juga 
yang sudah dibaptis. 

Prelatus itu bangga melihat 
ramai kaum muda yang mahu 
dipakai untuk membangun 
dan memberi kekuatan kepa-
da umat walaupun di mana 
mereka berada.

Para Peserta Program 
BINUS VII menerima Sijil 
(Penyertaan Dan Penilaian) 
yang disampaikan oleh Uskup 
Cornelius Piong, Romo 
Valentinus, Sr. Roswita dan 
Sr. Bridget. —  Justinah 
Barin

29/2 Retret untuk Katekumen diikuti   
 Misa dan Upacara Pilihan —- 
 MAJODI 
4/3 Pertemuan klerus Johor Selatan  
      Vikariat — Gereja St Joseph Plentong
6/3 Pertemuan Komiti Sekolah Mision     
 Melaka-Johor — Rumah Uskup,   
 MAJODI 
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Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik, 

Pada hari Rabu 
depan, 26 Febru-
ari, kita akan men-
yambut Hari Rabu 
Abu.
Hari Rabu Abu 

adalah hari pertama 
Masa Pra-Paskah, 
yang menandai ba-
hawa kita memas-
uki masa taubat 
40 hari sebelum 
Paskah. Angka “40” 
selalu mempunyai 
makna rohani seba-
gai lamanya persia-
pan. 
Misalnya, Musa 

berpuasa 40 hari 
lamanya sebelum 
menerima Sepuluh 
Perintah Tuhan (lih. 
Kel 34:28), demiki-
an pula Nabi Elia 
(lih. 1 raj 19:8). 
Tuhan Yesus sendiri 
juga berpuasa se-
lama 40 hari 40 
malam di padang 
gurun sebelum me-
mulai pewartaan-

Nya (lih. Mat 
4:2).
Pada musim Pra-

Paskah ini kita amat 
digalakkan untuk 
berpuasa, berpan-
tang dan beramal 
sedekah. Namun 
adik-adik, apa-
bila kita melakukan 
perkara-perkara 
kerohanian atau 
kebaikan,biar lah 
kita melakukannya 
dengan ikhlas dan 
melakukannya untuk 
Tuhan.
Misalnya jika kita 

memberi sedekah, 
tidak perlu mem-
beritahu semua 
orang, menulisnya 
di Facebook atau 
Whatspp. Marilah 
melakukan semua 
kebaikan fizikal dan 
rohani kerana mahu 
memuliakan Tuhan, 
bukan untuk men-
dapat nama. 

    Salam sayang
    Auntie Melly 

Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan 
kirimu apa yang diperbuat tanpa kananmu. Hendaklah sedekahmu 

itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang 
tersembunyi akan membalasnya kepadamu (Matius 6:3) 

Sambungkan titik-titik pada gambar di bawah dan warnakan. 

Berilah yang terbaik untuk Tuhan kerana semua yang kita miliki 
berasal daripada-Nya!

Cari TUJUH perbezaan pada gambar di bawah. 

Hari rabu abu - 26 februari 2020
“bertobatlaH, dan percayalaH kepada injil”

Mari Mewarna 
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Remaja diingatkan, Gereja 
selalu berjalan bersama mereka 

SANDAKAN : Pada 23-26 
Januari 2020 yang lalu 
satu program khusus telah 
diadakan untuk para pela-
jar lelaki Asrama St Mary 
Sandakan bertempat di Pu-
sat Kateketikal Fr. Mulder. 

Ini merupakan program 
kemuncak bagi lawatan - 
lawatan yang telah diada-
kan bermula pada bulan 
Jun 2019- November 2019. 
Seramai 42 pelajar Kristian 
termasuk empat orang pela-
jar lepasan SPM 2019 telah 
mengikuti program ini. 

Program ini telah diben-
tuk khusus untuk memen-
uhi keperluan para pelajar 
berdasarkan kepada renun-
gan dan perkongsian yang 
telah diterima semasa la-
watan-lawatan pada tahun 
2019. 

Ini merupakan pengan-
juran usahasama pihak 
Pentadbiran Asrama St 
Mary, Kerasulan Belia 
Keuskupan (DYA) dan 
Kerasulan Belia Paroki 
(PYA) yang dipimpin oleh 
Sdra Ronald Aloysius Pre-
mus selaku Ko-ordinator 
program.

Program 'Journeying with 
You' telah dimulakan den-
gan ketibaan dan pendaf-
taran peserta pada hari 
pertama. Aktiviti pada 23 
Januari 2020 lebih kepada 
pengenalan, Time of Life,  
ice breaking/games dan 
Sesi 'Expectation Check'. 

Dalam sesi 'Expectation 
Check', para peserta diajak 
untuk mengongsikan hara-
pan mereka untuk program 
ini. Pelbagai perasaan dan 
harapan dapat didengar 
dalam sesi ini. Sesi 'Expec-
tation Check' ini diakhiri 
dengan tarian simbolik ke-
satuan dengan lagu 'Hinei 
Mah Tov'.

Selepas itu, para peserta 
kemudiannya diagihkan 
kepada empat kumpulan 
—  FAITH, HOPE, JOY, dan 
LOVE untuk melaksana-
kan tugasan mereka seper-
ti membersih kawasan dan 

memasak. 
Ini merupakan rutin har-

ian mereka sepanjang pro-
gram tersebut. 

Pada sebelah malam, se-
mua peserta diajak untuk 
menyerahkan semua hara-
pan, permasalahan, gang-
guan melalui sesi Adorasi 
yang berlangsung di Kat-
edral St. Mary, Sandakan. 

Pada hari kedua, ia dimu-
lakan dengan doa pagi (Di-
vine Office) yang dipimpin 
oleh Sr. Rusiah Garuk FSIC. 
Sesi pada waktu pagi hari 
kedua menjurus kepada ke-
peribadian para peserta. 

Diakon Stephen Esguerra 
selaku penyampai sesi pada 
masa itu membawa peserta 
untuk melihat ke dalam 
hati mereka untuk menge-
nali siapakah diri mereka. 
Masing-masing mereka di-
berikan kertas untuk me-
lukis siapa mereka dan 
mengongsikan hasil lukisan 
mereka kepada sesama.

Pada sebelah petang, para 
peserta disajikan dengan 
sebuah video yang berta-
juk "Father's Love Letter". 
Sesi yang dikendalikan 
oleh Sdra  Justine Marcus 
ini, mengajak para peserta 
mengetahui bahawa mere-
ka adalah kasih karunia 
daripada Tuhan bahawa 
kewujudan mereka di dunia 

ini bukanlah satu kesilapan 
sebaliknya satu anuge-
rah. Selesai perkongsian, 
para peserta dibawa untuk 
berdoa Rosari sambil me-
renungkan surat daripada 
Yesus di Bukit Marian.

Sesi tiga diadakan pada 
sebelah malam dengan soa-
lan "Adakah Yesus mencin-
tai saya?" yang disampaikan 
oleh Sdri Vanessa William. 
Sesi ini menyedarkan para 
peserta akan kasih agung 
Tuhan yang tidak berkesu-
dahan. 

Kemudian dalam sesi 
berikutnya iaitu "Keluar-
ga" yang disampaikan oleh 
Puan Eva Siruno membawa 

para peserta untuk men-
genali keluarga mereka 
masing-masing dan misi 
keluarga Kristian sebagai 
'sekolah' kasih. 

Para peserta juga dibimb-
ing untuk mengampuni 
melalui pengakuan yang 
diadakan selepas sesi kelu-
arga.

Melalui sesi menonton 
wayang 'The Shack' yang 
mengisahkan karya Tu-
han dalam sebuah kelu-
arga  yang kehilangan anak 
akibat pembunuhan kejam 
menyedarkan para remaja 
bahawa mengampuni dan 
mengasihi membawa ban-
yak kebaikan serta merupa-

kan penyembuhan hebat. 
Sesi-sesi pada hari kedua 

diakhiri dengan doa Taize. 
Sepanjang tiga hari bersa-
ma, pihak penganjur beru-
saha untuk menjadi sa-
habat dan pendengar baik 
kepada semua peserta ini. 

 "Journeying With You"  di-
akhiri dengan Misa Kudus 
di mana momen-momen 
indah selama tiga hari pro-
gram, diselitkan melalui 
klip video singkat. 

Sebelum berpisah, para 
peserta dibawa dalam sesi 
'cradling' (lihat gambar)  se-
mentara para penganjur 
mendoakan serta memberi 
peneguhan kepada mereka.  



Empat impian Bapa 
Suci dalam Querida 
Amazonia 

Uskup seluruh dunia puji Querida Amazonia 
WASHINTON: Para uskup dari 
seluruh dunia memberi pujian dan 
penghargaan kepada ekshortasi ter-
baharu Sri Paus Fransiskus "Queri-
da Amazonia," yang menunjukkan 
keprihatinan prelatus itu terhadap 
an ciri-ciri khas rantau Amazon 
dan pesan pentingnya untuk gereja 
di seluruh dunia.

"Querida Amazonia" oleh Sri 
Paus Fransiskus menawarkan hara-
pan dan cabaran visi akan masa 
depan rantau Amazon, salah satu 
daripada ekosistem yang paling 
sensitif dan penting di dunia, dan 
pusat kepada kepelbagaian budaya 
dan adat yang kaya serta unik," 
kata Uskup Agung Jose H. Gomez 
daripada Los Angeles, presiden 
Konferensi para Uskup Katolik 
Amerika Syarikat, dalam kenyat-
aannya pada 12 Februari.

"Sri Paus mengingatkan kita ba-
hawa Gereja melayani umat ma-
nusia dengan mewartakan Yesus 
Kristus dan Injil cinta-Nya," ujar 
prelatus itu. "Dokumen itu juga 
menyeru bahawa semua aktiviti 
penginjilan kita harus menghorma-

ti identiti dan sejarah rakyat Ama-
zon agar mereka dapat dibimbing 
kepada penyegaran daripada Roh 
Kudus yang selalu mampu men-
ciptakan sesuatu yang baharu dan 
tidak pernah terbatas," ujar Uskup 
Agung Gomez. 

Prelatus Amerika itu juga men-
gulas bahawa Bapa Suci bukan 
sahaja menyeru umat di Amazon 
tetapi seluruh dunia agar memerik-
sa kembali 'gaya hidup kita' dan 
memikirkan akibat-akibat kepu-
tusan kita untuk alam sekitar dan 

bagi golongan miskin. 
Uskup Agung Mark Coleridge 

dari Brisbane, Australia, presiden 
konferensi para uskup Australia, 
berkata "Querida Amazonia" men-
gupas dua isu kritis dalam konteks 
Australia: budaya peribumi dan 
mengajak umat memahami lebih 
mendalam tentang ekologi.

"Amazon mempunyai tempat 
unik dalam jejak ekologi planet 
ini dan penyalahgunaannya dalam 
apa cara sekali pun memberi kesan 
pada hubungan antara manusia dan 

planet, rumah kita semua," kata 
Uskup Agung Coleridge dalam 
kenyataannya pada 12 Februari. 

"Di Australia, kita lihat, kerap 
kali pada masa-masa yang drama-
tik, kerosakan berlaku akibat  per-
buatan manusia yang mement-
ingkan diri, di mana sumber alam 
semesta dirompak dan tidak dihor-
mati sehingga menyebabkan kita-
ran ekologi terganggu, hidupan liar 
semakin pupus dan masyarakat asli 
semakin terpinggir," ujar Uskup 
Agung Coleridge. 

Uskup Agung Eamon Martin 
dari Ireland Utara memuji tindakan 
Sri Paus Fransiskus yang menga-
jak kaum muda untuk bertindak 
aktif. mempromosi keharmonian 
alam semesta  dan memperjuang-
kan hak-hak orang asli yang selalu 
menjadi mangsa kerakusan oleh 
pihak-pihak yang berkepentingan.

Katanya, Querida Amazonia 
merupakan seruan penting perto-
batan ekologi dan meletakkan misi 
serta identiti orang-orang asli Am-
azon diutamakan. 

"Querida Amazonia" adalah "ek-

shortasi luar biasa" bahawa “misi 
datang sebelum gereja, yang meru-
pakan cara yang tidak berakhir," 
tulis Austen Ivereigh, seorang felo 
dalam sejarah gereja kontemporari  
di Universiti Oxford dan penga-
rang dua buku tentang Sri Paus 
Fransiskus. Asuten memberi ula-
san beliau dalam sebuah esei pada 
12 Februari di jurnal Katolik Brit-
ish, The Tablet.

Beberapa prelatus juga telah 
memberikan pujian dan kredit 
kepada Sri Paus Fransiskus di 
atas lahirnya Querida Amazonia 
melalui  Twitter. Uskup Joseph E. 
Strickland Texas, memberi tweet, 
“Semoga rantau Amazon dan se-
mua rantau di dunia dapat ditrans-
formasi menjadi imej Yesus Kris-
tus.”

Uskup Richard F.Stika dari Ten-
nesee pula mengtweet pada 12 Feb, 
dokumen itu pasti akan dikritik 
oleh mereka yang tidak menyu-
kai Sri Paus yang tegas mengata-
kan ‘tidak’ untuk mentahbis lelaki 
berkahwin dan diakon wanita.”  — 
CNS 
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Querida Amazonia: 
Hak Orang Asli, 
pertobatan Ekologi 
harus diperjuangkan 

Impian pertama sosial: Gereja be-
rada di sisi yang tertindas.
"Saya mengimpikan rantau Amazon 
yang berjuang untuk hak-hak golon-
gan miskin, orang asal dan saudara-
saudari kita yang terpinggir, agar 
suara mereka dapat didengar dan 
martabat mereka terus dilindungi.” 

Sri Paus Fransiskus juga dengan 
tegas bercakap mengenai orang-
orang Asli Amazon bahawa Ama-
zon kini berhadapan kemusnahan 
ekologi yang menyebabkan orang 
asli berpindah ke pinggir bandar 
atau mereka dieksploitasi dalam je-
nayah pelacuran dan perhambaan. 

Dua aktiviti itu itu telah mengu-
sir dan meminggirkan orang-orang 
asli, mencemar sungai manakala 
keturunan orang Afrika pula baru-
baru ini, terpaksa berhijrah ke kota 
dan di sana mereka sering menjadi 
mangsa perhambaan, miskin dan 
pemerdaganagan manusia. 

Penduduk Amazon berhadapan 
dengan begitu banyak ketidakadi-
lan, menyebabkan Fransiskus san-
gat marah dan sekaligus memohon 
pengampunan”(15-19). 

Bagi Uskup Roma itu, “jaringan 
solidariti dan pembangunan” diper-
lukan dan beliau memanggil semua 
orang untuk berkomitmen, termas-
uk para pemimpin politik. 

Bapa Suci menjelaskan tema “erti 
komuniti” (20-22) dengan men-
genang bahawa bagi masyarakat 
Amazon, hubungan manusia “diji-
wai dengan alam sekitar”. 

Bahagian terakhir dari bab per-
tama didedikasikan untuk “institusi 
terdegradasi” (23-25) dan “dialog 
sosial” (26-27). Sri Paus mengecam 
kejahatan korupsi yang meracuni 
negara dan jabatannya. Bapa Suci 
berharap Amazon akan menjadi 
“tempat dialog sosial” pertama-ta-
ma”.

Fransiskus menegaskan agar un-
dang-undang dikenakan bagi para 

pengusaha tempatan dan antara 
bangsa yang gagal menghormati 
hak serta status orang-orang asli di 
bumi Amazon.  

Menurut Sangti Papa, jika dibi-
arkan, ia membenarkan globalisasi 
menjadi versi berbaharu koloniasa-
si. 

Impian kedua: budaya Amazon 
harus dikekalkan. 
Fransiskus mencatatkan bahawa 
rantau Amazon merupakan tuan 
rumah kepada ramai penduduk dan 
lebih 110 orang asli. Dan setiap 
orang yang tinggal di Amazon 
mempunyai identiti budaya dan ke-
kayaan kepelbagaian budaya. 

Sri Paus Fransiskus “mempromo-
sikan Amazon” tidak berarti “men-
jajahnya secara budaya” (28). Ker-
ana itu beliau menggunakan sebuah 
gambar yang disayanginya: “poly-
hedron Amazon” (29-32). “Kolo-
nisasi postmodern” harus diperangi. 
Bagi Sri Paus Fransiskus, sangat 
penting untuk “menjaga akarnya” 
(33-35). 

Mengutip Laudato Si’ dan Chris-
tus Vivit, prelatus itu menekankan 
visi konsumeris manusia yang cend-
erung” membuat budaya homogen 
“dan ini memberi kesan kepada 
kaum muda. 

l bersambung di mukasurat BM 7 

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
sekali lagi mengejutkan dunia den-
gan dokumen beliau yang telah 
lama ditunggu-tunggu ("Ekshortasi 
Apostolik) sebagai sahutan kepada 
sinode Pan-Amazon. Beliau juga 
tidak membincangkan persoalan 
pentahbisan di kalangan lelaki ma-
tang yang sudah berkahwin seperti 
yang diharapkan oleh ramai orang. 

Sebaliknya, dalam teks yang dike-
nali sebagai "Querida Amazonia" 
("Amazonia yang Tercinta,") Bapa 
Suci berusaha keras untuk keadilan 
untuk 33 juta penduduk di rantau ini, 
di mana 2.5 adalah orang peribumi, 
dan untuk melindungi kehidupan 
mereka, budaya, tanah, sungai 
Amazon dan hutan hujan, terhadap 
"kejahatan dan ketidakadilan" yang 
dilakukan di rantau itu oleh ahli-ahli 
ekonomi tempatan dan antarabang-
sa yang hanya mementingkan diri 
mereka sendiri sehingga berisiko 
memusnahkan rakyat dan alam 
sekitar.

Sangti Papa menegaskan bahawa 
Gereja harus berdiri dengan orang-
orang ini dalam perjuangan mereka 
serta mesti membawa Berita Baik 
keselamatan kepada mereka. Sri 
Paus mengadikan hampir separuh 
dokumen itu kepada keperluan un-
tuk pembaharuan misionari radikal, 
melibatkan gereja Amazon dalam 
inkulturasi di semua peringkat, 
termasuk dalam liturgi, pelayanan 
gereja dan organisasi, dan perkem-
bangan "budaya eklesial khusus 

yang unik , "yang memberikan per-
anan yang lebih besar kepada orang 
awam dan wanita.

Fransiskus menekankan pent-
ingnya Ekaristi dalam membina 
gereja di rantau Amazon tetapi, pada 
masa yang sama, menyoroti fakta 
bahawa ada halangan di mana ban-
yak komuniti tidak dapat menerima 
Ekaristi selama berbulan-bulan atau 
tahun kerana kekurangan Paderi. 

Walau bagaimanapun, Fransis-
kus tidak membahas cadangan un-
tuk pentahbisan imam di kalangan 
lelaki berkahwin (diakon) sebagai 
penyelesaian kepada masalah ini. 
Uskup Roma itu juga tidak secara 
terang-terangan menolak cadangan 
sinode mengenai perkara ini, yang 
diluluskan oleh lebih daripada dua 
pertiga majoriti, Sri Paus tidak me-
nyebutnya, juga tidak ada dalam 
mana-mana catatan kaki. 

Sebahagian ekshortasi itu dikhu-
suskan kepada "impian Gereja" 
Fransiskus, beliau menyeru  kepa-

da para uskup rantau Amazon dan 
Amerika Latin untuk berdoa bagi 
panggilan dan menggalakkan para 
imam mereka melayani di rantau 
Amazon. Dalam nota kaki (No. 
132), Fransiskus mengatakan "di 
sesetengah negara di lembah Ama-
zon, ramai misionari yang pergi ke 
Eropah atau Amerika Syarikat dari-
pada terus membantu Vikariat mere-
ka sendiri di rantau Amazon."

Juga, Fransiskus lebih banyak 
menggunakan perkataan "kepada 
seluruh dunia" kerana beliau percaya 
isu-isu utama yang ditangani di Am-
azon juga mendapat perhatian "se-
luruh umat Tuhan dan di kalangan 
orang-orang baik". Uskup Roma itu 
berkata kebimbangan gereja menge-
nai masalah rantau ini "mewajibkan 
kita membincangkan" isu-isu pent-
ing ini. Dan usaha ini memerlukan 
kita semua harus terbuka kepada 
Roh Kudus, memohon-Nya untuk 
memberi kita kekuatan serta pemba-
haruan. — media Vatikan 



Pertobatan Ekologi gabung pemulihan 
alam dan peribadi 
KOTA VATIKAN:  Seperti ajaran-aja-
ran dan dokumen pentingnya, doku-
men terbaharu Sri Paus Fransiskus k 
berdasarkan seruannya kepada perto-
batan ekologi, cara baru melihat, ber-
fikir dan bertindak. 

"Kita perlu berasa marah kerana 
dunia ini menjadi terlalu acuh tak 
acuh, terlalu bodoh atau terlalu banyak 
menafikan tentang apa yang berlaku 
kepada alam sekitar, dunia dan orang-
orang di dalamnya,” kata Sri Paus 
Fransiskus dalam ekshortasi apostolik 
“Querida Amazonia”. 

Prelatus itu menyeru umat untuk 
mengetahui betapa banyak ketidakadi-
lan dan kekejaman yang berlaku di 
rantau Amazon, dan meminta orang 
ramai membuat sesuatu pada eksploi-
tasi, penyalahgunaan dan pembunuhan 
manusia sekarang."

Mengikut jejak langkah "Laudato 
Si", ensiklik Bapa Suci pada tahun 
2015  mengenai alam sekitar, Bapa 
Suci menegaskan bahawa orang harus 
menjangkau Amazon  bahawa 
"semuanya berhubung kait” iaitu 
manusia harus prihatin terhadap pen-

jagaan ekosistem dan perlu pertobatan 
ekologi. 

Dalam dokumen yang diterbitkan 
pada 12 Februari itu, Fransiskus 
menyeru para pemimpin politik dan 
kerajaan di rantau Amazon agar serius 
menjalankan tanggungjawab mereka 
untuk memelihara alam sekitar dan 
sumber dan melindungi hak-hak dan 
kebudayaan semua warganya.

Cadangan luar biasa oleh Sri Paus 
dalam dokumen itu adalah bahawa 
orang menulis puisi dan menceritakan 
kisah Amazon untuk mengetahui beta-
pa uniknya rantau ini dan merasakan 
betapa ia sangat penting. 

"Puisi-puisi, kontemplasi dan nabi-
nabi membantu kita dibebaskan dari  

paradigma teknokratik dan konsumer 
yang memusnahkan alam semulajadi 
dan merampas martabat kewujudan 
kita,” ujar Bapa Suci Fransiskus. 

Puisi membantu memberi suara 
kepada kecantikan dan kesakitan, kat-
anya, dan ia dapat membantu orang-
orang bangun menyedari ancaman 
yang sedang melanda. Refleksi diper-
lukan untuk membawa pertobatan 
sejati yang diperlukan untuk menden-
gar dan menyahut seruan orang-orang 
di rantau ini dan jeritan bumi, katanya. 

"Dari orang-orang asli, kita boleh 
belajar merenungkan rantau Amazon 
dan bukan hanya menganalisisnya, dan 
dengan itu menghargai misteri yang 
berharga ini.”  — CNS 

K O TA VAT I K A N :  S r i  P a u s 
Fransiskus telah menekankan keperlu-
an inkulturasi rohani di rantau 
Amazon, dan memuji ekspresi peribu-
mi yang dipakai dalam keagamaan, 
seraya menyatakan bahawa Ekaristi 
sebagai komponen utama kerohanian 
Kristian .

Dalam ekshortasi apostolik yang 
dikeluarkan pada 12 Februari sebagai 
susulan Sinode Amazon pada tahun 
lalu, Sri Paus mengatakan Gereja 
harus menyesuaikan dan mengadopsi 
identiti rantau Amazon dengan cara 
yang benar-benar Kristian.

Melalui Querida Amazonia, Sri 
Paus meminta Gereja untuk melibat-
kan diri dan mempertahankan umat-
nya a di peringkat sosial, kebudayaan, 
alam sekitar dan rohani.

“Dalam mengekalkan pewartaan 
kerigma, Gereja juga perlu berkem-
bang di rantau Amazon. Dengan ber-
buat demikian, Gereja sentiasa men-
gubah identitinya melalui mendengar 
dan berdialog dengan umat, menye-
suaikan dirinya dengan realiti dan 
sejarah tanah ia  berada,”  ujar 
Fransiskus. 

 Sri Paus mengatakan inkulturasi 
benar adalah "proses yang perlu" yang 
"tidak menolak apa-apa kebaikan yang 
sudah ada dalam budaya Amazon,

 Memetik ajaran Sto Yohanes Paulus 
II, Fransiskus berkata bahawa Gereja 
tidak pernah menafikan "autonomi 
budaya. Sebaliknya, Gereja memberi 
penghormatan besar kerana budaya 
bukan hanya objek penebusan dan 
kemuliaan tetapi  juga dapat memain-
kan peranan pengantaraan dan 
kerjasam"Fransiskus juga menggunak-

an dokumen tersebut untuk mengkaji 
semula dan menjawab perdebatan 
yang berlaku pada sinode 2019 men-
genai peranan dan kesesuaian penggu-
naan simbol-simbol kerohanian per-
ibumi di dalam Gereja.

 Semasa Sinode para  Uskup 
Amazon pada 6-27 Oktober tahun 
lepas, apabila sebuah ukiran patung 
wanita hamil tanpa berbaju  yang 
merupakan simbol agama peribumi 
“Pachamama” dipamerkan sepanjang 
berlangsungnya sinode itu di Roma. 

Sesetengah pemerhati menegaskan 
patgung itu mewakili kehidupan, kes-
uburan, dan ibu, manakala beberapa 
pihak dan bekas kardinal  mengecam 
‘kehadiran’ patung itu yang dianggap 
sebagai bentuk penyembahan berhala. 
Kontroversi itu membara apabila 
Youtube menyiarkan patung itu dikel-

uarkan dari Gereja Santa Maria di 
Traspontina dan dibuang ke Tiber. 

Semasa sesi penutupan sinode itu, 
Fransiskus membuat permohonan 
maaf  atas kejadian itu, dengan men-
gatakan bahawa "Sebagai uskup 
keuskupan ini, saya meminta maaf 
daripada mereka yang telah tersing-
gung dengan tindakan ini. Sri Paus 
menegaskan bahawa patung itu dipa-
merkan di gereja "tanpa niat berhala."

D a l a m  Q u e r i d a  A m o z o n i a , 
Fransiskus sekali lagi merujuk isu ini 
tanpa menyebut Pachamama secara 
khusus. Katanya, kita boleh mengam-
bil simbol dari masyarakat orang asli 
dalam beberapa upacara tanpa men-
ganggapnya sebagai penyembahan 
berhala. Mitos boleh diganti dengan 
makna kerohanian dan ia bukan peny-
embahan berhala. — CNA 

l sambungan dari BM6 

Impian ketiga: Mimpi 
Ekologis: untuk Mengga-
bungkan rawatan ekologi 
dan peribadi. 
Di Amazon, alam semula 
jadi dan manusia amat akr-
ab dan saling bergantung.  
Merawat saudara-saudara 
kita seperti Tuhan mem-
perhatikan kita, “adalah 
ekologi pertama yang kita 
perlukan. Kepedulian ter-
hadap ekologi dan kaum 
miskin “tidak dapat dipi-
sahkan."

Impian keempat:  
Mengembangkan Gereja 
dengan wajah Amazon

Bapa Suci prihatin den-
gan kegerejaan di rantau 
Amazon, di mana komuni-
ti-komuniti Kristian dapat 
memberikan komitmen 
serta memberikan Ger-

eja wajah baharu dengan 
ciri-ciri Amazon. Katanya, 
"gereja dipanggil untuk 
berjalan bersama dengan 
orang-orang Amazon. 

Dalam membangun se-
buah gereja dengan wajah 
Amazon, maka "usaha mi-
sionari perlu berganda dan 
mesti diteruskan." 

Untuk gereja di rantau 
itu, “ia perlu melibatkan 
diri dalam proses inkul-
turasi” yang tidak meno-
lak apa-apa kebaikan yang 
sudah ada dalam budaya 
Amazon dan membawa 
kepada pemenuhan kepada 
Injil. 

Sri Paus menegaskan 
apa yang diperlukan adalah 
keterbukaan berani kepada 
kebaharuan Roh, yang se-
lalu dapat menciptakan 
sesuatu yang baru dengan 
kekayaan tanpa sempadan 
Yesus Kristus." — CNS 
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Peranan wanita dalam 
Gereja: Jangan 
tergoda 'mentahbis' 
mereka 
KOTA VATIKAN: Sri 
Paus Fransiskus mengelu-
arkan dokumennya ten-
tang Amazon (Querida 
Amazonia)   pada 12 
Februari lalu yang juga 
merupakan ulang tahun 
k e - 1 5  p e m b u n u h a n 
seorang rah ib  Notre 
Dame, yang dibunuh di 
Brazil, Sr Dorothy Stang, 
seorang misionari dari 
Amerika Syarikat yang 
mempertahankan golon-
gan miskin dan alam seki-
tar.

Kehidupan dan pengor-
banannya adalah lambang 
seperti yang dikatakan 
oleh kebanyakan peserta 
Sinode para Uskup Pan-
Amazon  pada  bu lan 
Oktober, tahun lalu baha-
wa: Wanita di rantau ini 
adalah pemimpin dalam 
masyarakat dan kehidu-
pan religius; pejuang mer-
eka yang miskin dan alam 
sekitar tanpa takut terha-
dap risiko atau ancaman 
kehidupan mereka.

Sri Paus menumpukan 
kese luruhan  seksyen 
dokumennya yang memu-
ji usaha, pengorbanan dan 
komitmen wanita religius 
dan awam, dalam memeli-
h a r a ,  m e n y e b a r k a n 
Khabar Gembira di rantau 
Amazon. 

N a m u n  F r a n s i s k u s 
secara terang-terangan 
menolak permintaan yang 
dibuat oleh beberapa 
peserta sinode untuk 

mempertimbangkan pen-
tahbisan diakon di kalang 
wanita, permohonan itu 
tidak mendapat sokongan 
yang cukup untuk dima-
sukkan ke dalam doku-
men akhir sinode.

"Kita  masih belum 
memahami apakah makna 
wanita dalam Gereja seba-
liknya kita memberi tum-
puan kepada aspek fung-
sional" – jawatan apa 
y a n g  m e r e k a  b o l e h 
pegang

Sepanjang kepausan-
nya, Sri Paus Fransiskus 
telah mengakui sumban-
gan wanita yang penting 
untuk gereja, bahawa 
martabat mereka adalah 
sama dengan lelaki serta 
penting untuk melibatkan 
uara dan bakat mereka 
dalam membuat keputu-
san.

Tetapi Sri Paus juga 
menekankan bahawa cara 
Gereja Katolik  beroperasi 
di kebanyakan tempat hari 
ini, hubungan Katolik 
tradisional antara pentah-
bisan dan kekuasaan 
menyatakan bahawa ada 
kalanya wanita dirujuk 
dan kadang-kadang mere-
ka tidak.

Beliau juga mengatakan 
bahawa wanita "harus 
mempunyai akses kepada 
jawatan, termasuk layanan 
gereja, yang tidak meli-
batkan Pentahbisan Suci 
dan lebih dapat memaknai 
peranan mereka. — CNS 

Inkultursi bawa keindahan 
dan kekudusan Gereja 
di Amazon 

Mengembangkan 
Gereja dengan wajah 
unik Amazon 



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 23, 2020 

KUCHING: Bagi tahun 2020, para 
pembimbing Kateketikal di Gereja 
Blessed Sacrament ingin menggal-
akkan umat awam agar lebih ramai 
lagi yang melibatkan diri dalam pe-
layanan kateketikal dan Gereja. 

Sempena Hari Minggu Kateketi-
kal pada 19 Januari lalu, klip video 
pendek bagi aktiviti Sekolah Min-
ggu ditayangkan sebelum Misa Ku-
dus bahasa Inggeris bermula. 

Sempena perayaan istimewa 
bertema "Cari, Kenali dan Men-
gongsikan Kristus," Father Felix 

Au, telah memberkati dan mengu-
tus para Katekis yang merupakan 
Katekis Pembimbing Sekolah Min-
ggu, IKD dan Liturgi Sabda Kanak-

kanak.  Manakala, para fasilitator 
yang melayani dengan setia lebih 
sepuluh tahun telah dianugerahkan 
Sijil Penghargaan. 

Kateketikal BSC promosi sukacita dalam 
pelayanan 

Rela dipakai sebagai 
saluran kehadiran Tuhan 

KENINGAU: Uskup Cornelius 
Piong bangga dengan tertubuhnya 
rumah-rumah retret keuskupan 
Keningau dan paroki kerana ia 
memberi kemudahan kepada para 
umat untuk memperdalam serta 
memantapkan iman.

Tidak lupa, prelatus itu juga ber-
terima kasih dan bersyukur kepa-
da para pelayan di rumah-rumah 
retret yang melayani di belakang 
tabir, tanpa mahu dikenali, bagi 
memastikan semua program yang 
dijalankan di rumah-rumah retret, 
berjalan dengan lancar dan selesa. 

Pada  28 Januari lepas, ber-
tempat di Pusat Ziarah Keluarga 
Kudus Nulu Sosopon, telah ber-
langsung program pertemuan, 
mesyuarat dan kesyukuran para 
pelayan rumah-rumah retret iaitu 
Rumah Retret Keuskupan Kenin-
gau Tatal, (RRKKT) Rumah Re-

tret  Keuskupan Keningau Purun 
(RRKKP) dan Pusat Ziarah kelu-
arga Kudus Nulu sosopon (PZK-
KNS). 

Pertemuan ini dimulakan  Misa 
Kudus yang telah dipimpin oleh 
Uskup Cornelius Piong.

Antara yang disebut oleh Uskup 
Cornelius kepada para pelayan ru-
mah retret dalam homilinya ialah 
agar mereka bersungguh-sungguh 
dan bersyukur kerana dipakai oleh 
Tuhan.

Katanya lagi, melalui rumah-
rumah retret inilah Tuhan telah 
memanggil dan mahu kita menja-
di saluran kehadiran-Nya. Supaya 
melalui pelayanan kita umat yang 
datang ke rumah-rumah retret 
untuk  berdoa, seminar, adorasi, 
rekoleksi misalnya akan dapat 
melihat, mengenal dan menyentuh 
Yesus.— KOMSOS ZBS

KENINGAU: Pada 10-11 Januari 
2020 lalu Majlis Pastoral Paroki 
(MPP) telah mengadakan rekoleksi 
tahunan mereka. Rekoleksi ini ber-
tajuk rethinking pastoral work ini 
dihadiri 370 perwakilan daripada 
setiap Zon/KUK dan KKD sekitar 
Katedral St Francis Xavier. 

Rekoleksi yang diadakan selama 
dua hari dengan enam penyampa-
ian sesi yang hebat, membentang-
kan tajuk-tajuk menarik misalnya 
Globalisasi dan Localisasi, Mi-
noritism, Kecemasan Ekologi dan 
Sosial. 

Ia dimulakan dengan perayaan 
Ekaristi yang dipimpin oleh Father 
David Gasikol. Klerus itu menga-
lu-alukan kehadiran semua per-
wakilan. Beliau mengambil kes-
empatan tersebut untuk berkongsi 
dan memperluas kanta mata semua 
pemimpin awam akan keperluan 
mendesak pelayanan pastoral Ger-
eja pada era ini. 

Dalam homilinya, Fr David 
mengatakan pada tahun lalu iaitu 
Tahun Misi, ia mengingatkan kita 
kembali kepada tanggungjawab 
kita sebagai umat yang dibaptis 

dan diajak untuk membawa serta 
menyebarkan misi Kristus kepada 
semua orang. 

Fr David mengharapkan re-
koleksi rethinking pastoral work 
dapat membawa mereka kepada 
horizon yang lebih luas akan realiti 
dunia sekarang serta menjadi duta  
Injil yang mampu membuat nama 
Yesus semakin dikenali dan harum. 

Fr David juga mengendalikan 

sesi kedua dalam rekoleksi itu iaitu 
"Minoritism". Beliau menerangkan 
tentang isu-isu karut atau keper-
cayaan tahyul yang masih melekat 
dalam masyarakat masa sekarang. 
Beliau juga mengupas isu minoriti 
iaitu bilangan penganut Kristian 
yang agak kecil berbanding agama 
lain. tetapi kita mampu menjadi 
“Garam dan Cahaya” dan menjadi 
majoriti melalui aspek pemikiran. 

Salah satu topik menarik dalam 
rekoleksi bertajuk "Globlisasi, im-
pak kepada gereja?" yang disam-
paikan oleh pengerusi Team Pas-
toral Keuskupan Keningau, Kat. 
Patrick Marius.  Patrick mengupas 
isu yang mempengaruhi kebu-
dayaan dan keagamaan, perkem-
bangan pesat teknologi digital, 
dunia tanpa sempadan dan tentang 
jenis globalisasi iaitu penjajahan 

tradisi, kebudayaan dan keaga-
maan. Beliau mengingatkan “Glo-
balisasi juga merupakan sebuah 
keburukan jika ia digunakan secara 
salah" seraya membawa para pe-
serta dalam sesi perbincangan apa 
yang harus dilakukan sebagai ang-
gota gereja dalam era globalisasi 
ini. 

Dalam mengupas isu "Kehar-
monian Alam ciptaan Tuhan" iaitu 
sesi ketiga, yang disampaikan oleh 
Sdri Lissa Joannes, Pengerusi Ke-
harmonian Alam Ciptaan Tuhan 
Keuskupan Keningau, membawa 
para peserta merenung kembali 
keadaan bumi yang semakin tenat 
pada ketika ini misalnya kebakaran 
hutan Amazon yang disifatkan se-
bagai paru-paru bumi dan baru-ba-
ru ini di Australia, yang membunuh 
ribuan flora dan fauna. 

Lissa memberi cadangan agar 
umat meneliti dokumen Sri Paus 
Fransiskus "Laudato Si", mem-
praktikkan gaya hidup yang lebih 
mesra alam demi generasi akan da-
tang. Rekoleksi ini diakhiri dengan 
Misa Kudus yang dipimpin oleh Fr 
David Gasikol. 

Rekoleksi rethinking pastoral work 
Majlis Pastoral Paroki KSFX

Sandakan rai ulang tahun 
pentahbisan dua paderi
SANDAKAN: Pada 20 
Januari 2020, umat Paroki 
Katedral St. Mary bersu-
kacita merayakan tiga per-
ayaan serentak iaitu Acara 
Pembukaan Lawatan Pas-
toral KKD Paroki, Sambu-
tan Tahun Baharu 2020 dan 
Ulang Tahun Kepaderian 
Father David A. Garaman 
dan Father Christopher Ire-
neus. 

Fr David menyambut 
ulang tahun kepaderian 
kesembilan manakala Fr 
Christopher meraikan ul-
ang tahun imamatnya yang 
ketiga. 

Majlis ini bertambah 
meriah dengan kehadiran 
Uskup Julius Dusin Gitom 
dan mantan Pengerusi Ma-
jlis Pastoral Paroki, Sdra. 
Pilis Malim. Dari kiri Fr Christopher, Uskup Ju-

lius dan Fr David. 


