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KOTA VATIKAN: Apabila 
seseorang benar-benar 
mencintai Tuhan, maka 

kemiskinan, kesucian dan ketaatan 
bukanlah pengorbanan, sebaliknya 
sarana kebebasan, ujar Sri Paus 
Fransikus kepada kaum religius 
wanita dan lelaki.

Merayakan Hari Sedunia untuk Hidup Bak-
ti, Sri Paus Fransiskus menyeru rohaniwan 
wanita dan lelaki menjadi pembawa harapan, 
dan meminta semua umat Katolik mendoakan 
ratusan ribu religius yang membaktikan ke-
hidupan mereka sepenuhnya demi melayani 
Tuhan serta saudara dan saudari mereka. 

Dimulakan dengan perarakan para reli-
gius lelaki dan wanita dari pelbagai kongre-
gasi yang membawa lilin,  Sri Paus berjalan 
dalam perarakan menuju masuk Basilika Sto 
Petrus yang digelapkan pada 1 Februari sem-
pena vigil perayaan Candlemas — Pesta Yesus 
Dipersembahkan di Kenisah Tuhan — dan 
perayaan Hari Hidup Bakti Sedunia di Vatikan. 

Dan, pada hari perayaan itu sendiri, 2 Feb, 
Bapa Suci bercakap tentang bagaimana setiap 
anggota gereja memainkan peranan untuk 
menyebarkan khabar baik keselamatan dalam 
Kristus.

Setelah membaca doa Angelus pada hari 
perayaan, Sangti Papa meminta para umat 
di Dataran Sto Petrus bergabung dengannya 
dalam mendoakan Salam Maria untuk "lelaki 
dan wanita yang ditahbiskan yang melakukan 
kerja yang begitu banyak, sering tidak dike-
nali." 

Padas malam vigil, Sri Paus Fransiskus 
memberi tumpuan kepada ketokohan Simeon 
dan Anna, yang hadir di Bait Suci ketika Maria 

dan Yosef membawa bayi Yesus. Simeon dan 
Anna, yang mendedikasikan hidup mereka 
untuk berdoa, mengenal dan mengakui Yesus 
sebagai Mesias

Simeon mengatakan bahawa dia boleh mati 
dengan damai kerana dia telah melihat "rahmat 
yang bernilai lebih daripada kehidupan," jelas 
Fransiskus. 

Para rohaniwan lelaki dan wanita hidup 
bakti,  juga melihat harta yang bernilai lebih 
daripada semua kebaikan di dunia

"Kamu telah jatuh cinta dengan Yesus, kamu 
melihat segala-galanya dalam diri-Nya, dan 
terpesona dalam tatapan-Nya, sehingga kamu 
meninggalkan segala-galanya. Hidup religius 

adalah berdasarkan visi ini. 
Kunci untuk ketabahan dan kegembiraan 

dalam hidup bakti adalah sentiasa menyedari 
kehadiran rahmat Tuhan .

Sri Paus memberi peringatan, "Si penggoda, 
iblis,  menekankan  'kemiskinan' kita, perkara 
yang tidak dicapai, kekurangan, tidak diiktiraf 
dan perjuangan yang kita perjuangkan, tidak 
ada pengiktirafan terhadap perjuangan yang 
telah kita lakukan. 

Oleh itu, fokus terhadap cinta Tuhan yang 
kekal adalah satu-satunya penawar, kata Sri 
Paus. Jika hidup yang disucikan kekal teguh 
dalam cinta kepada Tuhan, ia melihat kecan-
tikan, melihat kemiskinan bukan usaha yang 

besar, melainkan kebebasan yang lebih tinggi,  
yang Tuhan berikan kepada kita dan orang lain 
sebagai kekayaan yang nyata. Ia melihat ba-
hawa ketaatan bukanlah suatu disiplin, tetapi 
kemenangan di atas kelemahan kita, dalam 
perjalanan menuju kepada Yesus." 

Simeon dapat mengenali Mesiah kerana dia 
telah mencari dia. Dia tidak pernah kehilangan 
harapan. Dalam hidup ini, mudah kehilangan 
harapan tetapi kehidupan yang tanpa berfokus 
kepada Tuhan dan kesetiaan-Nya adalah hidup 
yang sia-sia," ujar Sangti Papa. 

"Kita menjadi buta jika kita tidak melihat 
kepada Tuhan setiap hari," seraya berkata ke-
pada para religius, "Pujilah Tuhan!"  — CNS 

Bagi para religius, cinta 
Tuhan lebih bernilai dari 
segala material dunia 

Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan 
sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku 
tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, 
tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh supaya iman kamu 
jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan   
Tuhan. 
 1 Korintus 2: 3-5

Vatikan derma topeng kesihatan kepada China untuk 
lawan coronavirus

KOTA VATIKAN: Vatikan telah me-
nyumbangkan ribuan topeng kesihatan 
kepada beberapa wilayah di China yang 
terjejas oleh wabak coronavirus yang 
membawa maut. 

Dalam e-mel kepada Catholic News 
Service, pejabat akhbar Vatican menge-
sahkan laporan yang diterbitkan dalam 
akhbar China The Global Times, yang 
mengatakan bahawa sejak 27 Januari, Va-
tikan telah menghantar antara 600,000 dan 
700,000 topeng kesihatan ke China.

"Topeng itu dihantar ke wilayah Hubei, 

Zhejiang dan Fujian," kata pejabat akhbar 
itu kepada CNS. "Ini adalah inisiatif ber-
sama Pejabat Amal Sri Paus dan Gereja 
Cina di Itali, serta dengan kerjasama far-
masi Vatikan."

Menurut laporan Global Times, Paderi 
berasal dari China, Fr Vincenzo Han Duo, 
naib pengerusi Kepausan Kolej Urbanian 
Roma, berkata sumbangan itu dapat di-
berikan melalui bantuan Kardinal Konrad 
Krajewski, wakil Sri Paus dalam memberi 
sumbangan.  

Topeng–topeng kesihatan itu dibiaya 

oleh Vatikan dan Komuniti Cina Kristian 
di Itali, sementara syarikat penerbangan, 
termasuk China Southern Airlines, me-
nyediakan penghantaran percuma, kata 
laporan itu.

"Saya berharap, bekalan itu  dapat di-
hantar ke tempat-tempat yang memerlu-
kan secepat mungkin supaya orang yang 
menderita penyakit dapat merasai kedeka-
tan serta keprihatinan dari Takhta Suci. 
Seluruh dunia berjuang bersama untuk 
melawan virus ini," Fr Han kepada Global 
Times. — CNS 

Sri Paus Fransiskus memercik air suci semasa merayakan Hari Hidup Bakti di Basilika Sto Petrus1 Feb, 2020. (Gambar CNS). 

Katolik merayakan Misa di  Katedral Hong Kong 
dengan memakai topeng kesihatan. Gambar CNS. 
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Menghadapi rasa bersalah 
Baru-baru ini dalam program 

televisyen yang popular, 
Saturday Night Live, seorang pel-
awak membuat jenaka yang san-
gat kelakar tentang jawapan yang 
diberikan oleh Nancy Pelosi kepa-
da seorang wartawan. Seorang 
wartawan mendakwa Nancy 
membenci Presiden, namun 
N a n c y,  s e o r a n g  K a t o l i k 
menyatakan, sebagai seorang 
Roman Katolik, dia tidak mem-
benci sesiapa pun - dan ini telah 
mendorong seorang komedian 
untuk membuat lawak ini: 
"Sebagai seorang Katolik, saya 
tahu selalu ada seorang yang anda 
selalu benci -  diri sendiri."

Saya bukan orang yang marah 
dengan jenaka keagamaan. 
Humor mempunyai kelebihan dan 
komedian memainkan peranan 
asas penting di sini, iaitu "penghi-
bur atau pelawak" di mana tugas-
nya adalah untuk menguraikan 
apa sahaja yang nampak gah. 

Agama sering dijadikan keca-
m a n  a t a u  d i p e r s e n d a .  
Sesungguhnya, saya menghargai 
kebijaksanaan dalam lawak cerdik 
ini kerana ia memaparkan stereo-
taip tertentu, malangnya, sangat 
umum pada hari ini di mana orang 
tidak kira jenis latar belakang 
agama (ini tidak khusus untuk 
Roman Katolik sahaja) menyalah-
kan asuhan agama mereka kerana 
bergelut dengan perasaan mem-
benci diri sendiri dan rasa ber-
salah.

Betulkah ini? Adakah didikan 
agama kita sejak kecil merupakan 
punca pergelutan kita terhadap 
perasaan benci dan rasa bersalah?

Sudah tentu, pendidikan agama 
kita memainkan beberapa peranan 
di sini, tetapi ia terlalu sederhana 
(dan tidak begitu membantu) 
untuk menyalahkannya di atas 
penyebab semua ini atau keban-
yakan pergelutan yang kita hada-
pi, bukanlah disebabkan oleh pen-
didikan agama kita sejak kecil. .

Pakar psikologi dan ahli antrop-
ologi menjelaskan bahawa isu 
membenci diri sendiri dan rasa 
bersalah dalah jauh lebih rumit, 
terutamanya kerana kita melihat-
nya pada orang yang berlainan 
agama juja di kalermain di dalam 
setiap orang latar belakang agama 
serta di kalangan orang yang tidak 
mempunyai  latar  belakang 
keagamaan sama sekali.

Pergelutan dengan kebencian 
terhadap diri sendiri dan rasa ber-
salah  bukan fenomena khas 
Ka to l ik  Roma ,  f enomena 
Protestan, fenomena Evangelis, 
fenomena Yahudi, atau fenomena 
Muslim, ia adalah satu fenomena 
sejagat yang dirasai oleh keban-
yakan orang yang sensitif. Selain 
itu pergelutan itu selalunya tidak 
sihat.

Mana-mana orang yang sensitif 
terhadap moral, tidak seperti ses-
eorang yang kurang bermoral, 
akan sentiasa menilai diri sendiri, 
sering merasa cemas sama ada dia 
bersifat ego atau tidak baik, dan 
selalu risau jika beberapa perkata-
an dan tindakannya mungkin 
menyakiti orang lain dan mero-
sakkan hubungannya dengan 
Tuhan .

Untuk mengalami kebimbangan 
semacam ini ia sebenarnya berge-

lut dengan perasaan membenci 
diri sendiri dan rasa bersalah, teta-
pi, pada satu peringkat, ini 
sebenarnya sihat. 

Apabila kita menilai diri dengan 
cemas, bahayanya atau risiko 
adalah kurang dalam kita men-
gambil hati orang lain, cara kita 
menikmati kurnia kehidupan juga 
agak berhati-hati atau kurang 
mengambil kesempatan di atas 
kebaikan hati Tuhan. 

Sensitiviti moral adalah nilai 
seperti sensitiviti estetik, ia mem-
buat anda berjaga-berjaga atau 
takut yang sihat agar tidak bersi-
kap acuh tak acuh atau mengha-
lang anda bersikap tidak peduli 
seperti melukis kumis pada potret 
Mona Lisa.

Tetapi sesetengahnya tentu 
sahaja  t idak  s iha t .  Freud 
menjelaskan bahawa  hati nurani 
kita tidak memberitahu kita apa 
yang betul dan apa yang salah, ia 
hanya memberitahu kita tentang 
perasaan terhadap tindakan kita.

Dan apabila kita mempunyai 

rasa bersalah tentang apa yang 
baru saja kita lakukan atau tidak 
ada masa untuk melakukan, per-
asaan-perasaan itu sering dipenga-
ruhi oleh keadaan sosial dan 
moral yang telah dididik kepada 
kita semasa kecil oleh ibu bapa, 
guru kita, budaya kita, dan pendi-
dikan agama kita. Pengajaran 
agama dan moral memang mem-
pengaruhi kita bergelut dengan 
rasa bersalah yang palsu.

Tetapi, memang diakui, terdapat 
sebab-sebab yang lebih mendalam 
tentang mengapa kita bergelut 
dengan rasa bersalah sehingga 
membenci diri sendiri atau lang-
sung tidak rasa bersalah dan men-
gapa kita tidak pernah merasa 
cukup baik.

Jika kita dapat mengkaji semula 
kehidupan kita dalam video, kita 
akan melihat banyak kali kita 
berada, dalam setiap cara, mem-
beritahu kita tidak baik, sangat 
kekurangan, tidak dicintai, tidak 
bernilai, tidak berharga. 

Kita akan melihat banyak kali 
kita telah malu dalam keghairahan 
kita; dan ini, saya berpendapat, 
lebih daripada apa-apa faktor lain, 
terletak pada akar kebencian diri 
kita sendiri, perasaan bebas dari 
rasa bersalah dan kelukaan yang 
sering kita rasakan daripada orang 
lain.

Ia bermula pada peringkat awal 
kehidupan kita,  sebagai kanak-
kanak kecil, pada tahap tenaga 
yang aktif, apabila kita makan 
dengan banyak, kita diberitahu 
untuk tidak makan seperti babi. 
Begitu juga, ketika kita masih 
kanak-kanak, yang menikmati 

banyak makanan dan keghairah-
an, kita menjerit dan melempar-
kan makanan di atas lantai dan 
diberitahu untuk menghentikan-
nya, untuk  diam, bahawa sikap 
kita itu tidak baik. 

Kemudian, sebagai seorang 
kanak-kanak prasekolah, kita sela-
lu dimalukan kerana semangat 
dan keghairahan kita. Malah hal 
ini berlanjutan hingga ke  taman 
permainan, bilik darjah, dan di 
dalam lingkungan keluarga kita 
mendapati keunikan dan keistime-
waan kita tidak sering diiktiraf 
atau dihargai, di mana kita sering 
diabaikan, tidak diendahkan, 
diperlakukan secara tidak adil, 
dibul i ,  disedarkan tentang 
kekurangan dan kegagalan kita 
dan dengan cara yang halus dan 
terus terang, mengatakan bahawa 
kita tidak cukup baik. 

Ini mendorong kita untuk 
menolak apa yang kita hadapi 
semasa dewasa, kita berasa iri hati 
apabila kita melihat hidup orang 
lain lebih makmur daripada 
kehidupan kita, menghadapi rasa 
sakit hati kerana kekurangan kita 
dan rasa bersalah yang kita rasai 
kerana pengkhianatan diri kita 
sendiri.

Bukan semata-mata didikan 
agama yang menyebabkan kita 
membenci diri sendiri dan dihan-
tui oleh banyak rasa bersalah.  Ya, 
kebanyakan kita Katolik memben-
ci diri kita sendiri. Malangnya,  
begitu juga dengan orang lain, 
mereka juga dibelenggu rasa ber-
salah dan membenci diri sendiri. 
— Hakcipta Terpelihara 1999-
2020 @ Fr Roh Rolheiser 

Sejak dahulu garam merupakan 
keperluan penting untuk hidup 

manusia. Garam memberi rasa 
lazat. Memberi daya untuk 
memelihara lama atau mengawet-
kan sesuatu. Bahkan garam men-
imbulkan rasa haus akan sesuatu 
yang lain.  Kenyataan sehari-hari 
inilah yang dipakai Yesus untuk 
menyampaikan syarat, yang mut-
lak diperlukan untuk meneruskan 
Khabar Gembira, iaitu Injil-Nya, 
sebagai santapan makanan yang 
lazat kepada masyarakat.

Dalam Perjanjian Lama, garam 
dipakai secara simbolik untuk 
tujuan keagamaan. Misalnya: 
"Dalam setiap persembahanmu 
yang berupa korban sajian, 
haruslah kau bubuhi garam, jan-
ganlah kau lalaikan garam perjanji-
an Tuhanmu dari korban sajianmu, 
berserta segala persembahanmu 
haruslah kauper-sembahkan garam. 
(Im 4:23)". 

Bahkan juga dipakai istilah "per-
janjian garam (Bil 18:19)". 
Perjanjian garam ini bererti suatu 
hubungan atau relasi yang tetap, 
dan makan garam bersama orang 
lain itu bererti memasuki ikatan 
setia satu sama lain. Paulus mene-
gaskan: "Hendaklah kata-katamu 

senantiasa penuh kasih, jangan 
hambar, sehingga kamu tahu, 
bagaimana kamu harus memberi 
jawab kepada setiap orang (Kol 
4:6)".  Mengapa demikian? 
Jawabannya: "Garam memang 
baik, tetapi jika garam menjadi 
hambar, dengan apakah kamu akan 
mengasinkannya? (Mrk 9:50)".

Apa maknanya jika garam men-
jadi hambar atau kehilangan rasa 
masinnya? Bagi kita sekarang ini, 
garam selalu tetap masin dan tidak 
hambar! Pada zaman Yesus garam 
tidak dibuat dan dimurnikan dari 
unsur-unsur campuran seperti 
garam kita sekarang ini. Kerana 
tercampur dengan unsur-unsur lain, 
rasa garam itu dapat berubah dan 
dapat kehilangan rasa khususnya. 
Nah, sifat garam inilah yang dipilih 
Yesus untuk menggambarkan sifat 
setiap orang, jika mahu menjadi 
murid-Nya haruslah tetap setia 
sebagai murid Yesus!

Singkatnya, setiap orang yang 
ingin menjadi murid Yesus sejati 
harus tahu bila dan bagaimana ia 
harus mengubah sikap dasar 
hidupnya, iaitu apabila "hidangan 
masakan ajaran Yesus" dirasakan 
sebagai hambar dan tidak sesuai 
lagi dengan seleranya sendiri. 

Seseorang harus tahu dan mahu 
berusaha mempertahankan dan 
memupuk kembali keadaan 
hidupnya menurut iman yang 
benar, apabila arah hidupnya 
makin terasa bertentangan dengan 
"rasa" injili atau alkitabiah yang  
autentik. 

Dia harus setia akan terhadap 
janjinya kepada Tuhan melalui 
baptisnya dan dalam penerimaan 
sakramen-sakramen Gereja-Nya. 
Cukup tegas Paulus mengatakan, 
bahawa murid Yesus sejati adalah 
orang yang tahu "berbicara" (ertin-
ya: berfikir, bersikap, berkata dan 
bertindak) sesuai dengan nasi-
hatnya: "Hendaklah kata-katamu 
senantiasa penuh kasih, jangan 
hambar, sehingga kamu tahu, 
bagaimana kamu harus memberi 
jawab kepada setiap orang (Kol 
4:6)". 

Selanjutnya, kita harus tahu, apa-
kah hubungan antara dua pesan 
Yesus "Kamu adalah garam dunia" 
dan "Kamu adalah terang dunia?" 
Pertama-tama kerana Yesus sendiri 
adalah Terang Dunia! Kerana itu 
murid-murid-Nya harus juga men-
jadi terang dunia. Terang mempun-
yai makna khusus, iaitu harus 
menghilangkan kegelapan! 

Ertinya, menghilangkan kejahatan 
dan dosa, yang timbul dari kebodo-
han, ketidaktahuan, prasangka dan 
kepentingan diri sendiri melulu. 
Sedangkan Yesus sendiri adalah 
terang, sebab wajah-Nya bersinar 
dan menunjukkan diri seperti ada-
Nya, iaitu sebagai segala-galanya 
yang baik dan benar. 

Nah, itulah pula yang harus men-
jadi teladan bagi para murid Yesus 
sebagai terang dunia. Itulah yang 
juga dikatakan Yesaya: "Terang mu 
akan merekah laksana fajar (Yes 
58:8; lih. ay. 7-10)". 

Yang dilakukan Yesus dan apa 
yang juga harus dilakukan murid-
murid-Nya ialah apa yang dikata-
kan Yesaya: "Membawa ke rumah-
mu orang miskin yang tak punya 
rumah (Yes 58:7)", "melihat orang 
telanjang, engkau memberi dia 
pakaian (ay.8)", "memuaskan hati 

orang yang tertindas" (ay.10). 
Apabila itulah yang dilakukan 
murid-murid Yesus, maka terjadi-
lah apa yang dahulu dikatakan oleh 
Yesaya : "Terangmu akan terbit 
dalam gelap dan kegelapan-mu 
akan seperti rembang tengah hari 
(Yes 58"10)"

Demikianlah Injil Matius hari ini 
memperingatkan kita secara seder-
hana namun tegas dan jelas akan 
keadaan dan tugas kita sebagai 
umat yang telah dibaptis sebagai 
murid Yesus sejati. Bukan sebagai 
orang yang bersikap acuh tak acuh 
dan pasif sebagai orang beriman di 
kalangan keluarga dan masyarakat. 

Kita harus tahu dan mahu mew-
artakan dan melaksanakan Injil 
kepada semua orang dengan kata 
dan perbuatan sebagai garam 
mahupun terang dunia. — imanka-
tolik.org 

HARI MINGGU BIASA V
TAHUN A

Mampukah kita menjadi terang dan garam 
di tengah-tengah masyarakat moden? 

YesaYa 58:7-10 
1Korintus 2:1-5 

injil Matius 5:13-16
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Soalan: Dalam Doa Bapa Kami ter-
dapat kalimat, “Ampunilah kesalahan 
kami seperti kami pun mengampuni 
yang bersalah kepada kami. Dalam ka-
limat ini, ia seolah-olah minta Tuhan 
yang mencontohi tindakan pengam-
punan kita. Bukankah kita yang se-
harusnya mencontohi pengampunan  
Tuhan?  — Gracia

Jawaban: Di dalam Injil Matius ten-
tang Doa Bapa Kami diberi penjelasan 
tambahan sebagai berikut, “Kerana ji-
kalau kamu mengampuni kesalahan 
orang, Bapamu yang di Syurga juga akan 
mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau 
kamu tidak mengampuni orang, Bapamu 
juga tidak akan mengampuni kesalahan-
mu” (Mat 6:14-15).

Penyataan tersebut tidak menunjuk-
kan, bahawa Tuhan belajar mengam-
puni daripada umat manusia, melainkan 
sebagai tuntutan sikap, bahawa rahmat 
pengampunan itu sungguh dapat dan lay-
ak diterima kalau umat manusia meng-
hidupinya, sebab memang Tuhan lebih 
menghendaki kita menjadi pelaksana 
kehendak Tuhan, sebagai tanda peribadi 
yang bijaksana (lih Mat 7:24), memiliki 
dasar dalam dan kukuh dalam hidupnya 

(lih Luk 6:46-49). Tidak menghairankan-
lah kalau Yesus sendiri menyebut ibu dan 
saudara-saudarinya adalah mereka yang 
mendengarkan dan melaksanakan ke-
hendak Tuhan (lih Mat 12:50; Mrk 3:35; 
Luk 8:21).

Oleh itu, jika kita sendiri tidak berb-
elaskasih dan tidak mengampuni satu 
sama lain, maka pengampunan Tuhan 
pun tidak akan sampai kepada hati kita. 
Kalau kita menolak mengampuni sesama 
kita, dengan demikian hati kita menutup 
diri dan kekerasan hati itu menjadikan 
kita menutup diri pula daripada kerahi-
man Ilahi. Itulah inti pendasarannya. 

Katekismus Gereja Katolik menye-
but bahawa pengampunan adalah salah 
satu puncak buah doa Kristiani, di mana  
hanya hati yang sesuai dengan belas 
kasihan Tuhan dapat menerima anuge-
rah doa di dalam dirinya. Kisah Injil ten-
tang pengampunan menggambarkan hal 
tersebut, “Bukankah engkau pun harus 
mengampuni kawanmu seperti aku telah 
mengampuni engkau? … Maka Bapa-
Ku yang di Syurga akan berbuat de-
mikian juga terhadap kamu apabila kamu 
masing-masing tidak mengampuni sau-
daramu dengan segenap hatimu” (Mat 
18:33.35).

Kita memang meneladan kerahiman 
Tuhan, yang dalam belaskasihan-Nya 
menyatakan pengampunan-Nya kepada 
umat manusia. Kerana itu, langkah me-
neladan Tuhan tersebut nyata kalau kita 
sendiri menghidupi kerahiman tersebut, 
dengan kerelaan hati kita untuk juga 
mengampuni. 

Pengampunan adalah salah satu tanda 
keselamatan, mengampuni kerananya 
adalah buah dari rahmat keselamatan 
tersebut. Kerahiman Tuhan tidak dapat 
sungguh meresap di hati sebelum kita 
sedia mengampuni. Malahan saat berdoa 
pun, mempersembahkan persembahan di 
altar Tuhan, kita diminta untuk berdamai 
terlebih dahulu, sebelum meneruskan 
mempersembahkan korban di hadapan 
Tuhan (lih Mat 5:23-24). 

Tuhan tidak menerima korban orang 
yang tidak rela berdamai, dan menjauh-
kan mereka dari altar, supaya berdamai 
terlebih dahulu, supaya melalui permo-
honannya yang cintai damai itu mereka 
juga menemukan perdamaian dari Tu-
han, kata Bapa Gereja, Siprianus. 

Belas kasih pengampunan, yang di-
hidupi dengan semangat mengampuni 
itu, berbuah pula dalam tindakan kasih, 
seperti dalam kisah Yesus yang diurapi 

oleh perempuan berdosa (lih Luk 7:36-
50). Tindakan kasih kepada sesama 
adalah tanda nyata dari diterima dan di-
hidupinya rahmat pengampunan, sebab 
memang pengampunan itu sendiri adalah 
tindakan kasih. 

Kesatuan dan persaudaraan hidup 
merupakan wujud dari kesediaan untuk 
mahu saling mengampuni, demikian Yo-
hanes Paulus II dalam dokumen tentang 
rekonsiliasi dan pengampunan. Pengam-
punan merupakan langkah membangun 
hidup, menuju ke masa depan, agar ke-
hidupan bersama kita menjadi hidup ber-
sama orang yang telah diperdamaikan di 
dalam Kristus.

Kita berdoa mohon diampuni dosa-
dosa kita. Namun permohonan tersebut 
memuat ajakan dan tuntutan, agar kita 
pun menghidupi apa yang kita mohon-
kan: pengampunan. Kalau kita memo-
hon kepada Tuhan, namun tidak mahu 
menghidupi rahmat belaskasih pengam-
punan Tuhan, maka sebenarnya kita tidak 
siap dan tidak sedia menerima rahmat 
yang kita mohonkan dalam doa Bapa 
Kami tersebut. Kita hidupi rahmat itu, 
agar rahmat kita mohonkan itu semakin 
hidup dan berbuah dalam diri kita. — T. 
Krispurwana Cahyadi, SJ, hidupkatolik 

Keliru dengan kalimat doa Bapa Kami 
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TAMBUNAN: “Jangan biar-
kan kesibukan dalam tugas 
harian kita menghalang kita 
untuk terus  melayani” 
demikian antara isi ceramah 
yang disampaikan oleh Fr. 
Rudo lp  Joannes  pada 
rekoleksi singkat para katek-
is pembimbing.

Seramai 111 katekis pem-
bimbing berhimpun di 
Dewan Conolly St. Theresa 
Tambunan pada 4 Januari 
2020. Rekoleksi dimulakan 
dengan doa dan renungan 
bacaan Injil oleh Paderi 
Paroki St  Theresa,  Fr. 
Rudolp Joannes. 

Mereka yang terl ibat 
dalam pelayanan kateketikal 
diajak agar membuat refleksi 
tentang pelayanan mereka 
pada tahun-tahun sebelum 
ini bagi mencari jalan terbaik 
untuk menangani segala isu-
isu di dalam pelayanan 
mereka sebagai katekis pem-
bimbing.

Mengambil tema Hari 
Minggu Keteketikal se-

M a l a y s i a  2 0 2 0  i a i t u 
“Mencari, Mengenal dan 
Mengongsikan Kristus”, Fr. 
Rudolp juga menyeru para 
pembimbing untuk sentiasa 
berani dalam pelayanan 
mereka. 

Klerus itu juga menyata-
k a n  b a h a w a  K o m i t i 
Kateketikal adalah yang 
komiti yang bertanggung-

jawab besar di gereja khu-
susnya dalam membimbing 
iman bagi mereka yang 
mahu mengenal Kristus 

Salah satu sesi rekoleksi 
ialah perkongsiaan cabaran 
dan rintangan yang dihadapi 
oleh para pembimbing dalam 
pelayanan mereka. 

Fr. Rudolp menyeru setiap 
pembimbing agar berkongsi 

maklumat tentang pelayanan 
mereka kerana perkongsian 
tersebut mungkin dapat  
memberi inspirasi kepada 
katekis pembimbing lain. 

Pada akhir ceramah, Fr. 
Rudolp telah membuka 
ruang untuk sesi soal-jawab, 
Rekoleksi diakhiri dengan 
doa penutup dan sesi ber-
gambar.  — KOMSOS STT

11 Mesyuarat Mission Pastoral 
 Institute — MAJODI.
11     Mesyuarat  MJ Diocesan 
 Animating Team — MAJODI.
12 Majlis Pastoral Vikariat
 Johor Selatan — Katedral Sacred  
 Heart, Johor Bahru
15-16  Hujung Minggu bersama Rabboni KKD St Petrus Tinosan selami makna komuniti yang

berpusatkan Kristus  
SANDAKAN: Pada 17 
Januari 2020, keluarga be-
sar Komuniti Kristian Dasar 
(KKD) Santo Petrus, Ti-
nosan berhimpun sempena 
sambutan Krismas dan Ta-

hun baharu 2020 di rumah 
Sdra Nicholas ak Engkail.

Ini merupakan pertemuan 
pertama sempena tahun ba-
haru di mana kebanyakan 
ahli KKD ini berasal dari 

Sarawak dan bekerja seba-
gai anggota Polis dan Marin 
di Sandakan. Mereka saling 
meneguhkan  dan mahu ter-
us melakukan yang terbaik 
untuk Tuhan. 



BM 4 HERALD Februari 9, 2020bahasa malaysia

Sahabat kecil Yesus

Hello Adik-adik,

Yesus dalam Injil hari Min-
ggu ini menyeru kita untuk 
menjadi 'garam dan terang 
dunia'.
Adik-adik, sedikit sahaja 

garam dalam makanan, ia 
boleh melazatkan lagi ma-
kanan itu. Begitu juga den-
gan terang, meskipun terang 

itu hanya sedikit pada waktu 
gelap, tetapi ia dapat mem-
bantu ramai orang untuk 
melihat jalan dan sekeliling 
mereka. 
Menjadi 'garam dan terang 

dunia' bermakna seperti 
fungsi garam dan terang, 
kita harus meneruskan pew-
artaan Khabar Gembira Tu-
han kepada sesama. 

Seperti garam yang dapat 
melazatkan makanan, kita 
dipanggil untuk membawa 
sukacita dan damai kepada 
sesama.
Dan seperti terang, kita 

diutus untuk menjadi terang 
yang membawa ramai orang 
kepada Yesus, Sang Terang 
Sejati Dunia! 

Auntie Melly 

Kamu adalah 
garam dan 

terang dunia 
(Mat 13-14) 

Cari SEPULUH perbezaan pada 
gambar di bawah. 

"Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,   
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan 
Bapamu yang di syurga." 
(Mat 5:16) 
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KAYA-28 dorong belia tidak 
takut untuk melayani

KUCHING: Kerasulan Belia 
Keuskupan Agung Kuching 
(KAYA) kini sudah menjang-
kau musim ke-28 pada tahun 
2020 ini. 

Ia memulakan tahun baharu 
dengan acara yang ringkas, se-
derhana tetapi amat bermakna  
khususnya dengan perayaan 
Misa Kudus bersama Fr Felix 
Au, penasihat Komisi Belia se-
bagai pemimpin, bersama Fa-
ther Leonard Yap, Fr Pat Bas-
key, Fr Robert Jissem, Fr John 
Direk dan Fr Ramon Borja.

KAYA merupakan program 
pembentukan iman khusus 
bagi para belia yang bersifat 
mesra kaum muda dan holis-
tik. Ia dianjurkan oleh Komi-
si Belia Keuskupan Agung 
Kuching. KAYA bermatlamat 
membantu membina belia 
mengalami kehadiran Kris-
tus, mengenal Dia seakrabnya, 
mengasihi Dia dengan sung-
guh-sungguh dan melayani 
Dia dengan ketaatan. 

KAYA juga bertujuan 
mewujudkan kesedaran di 
kalangan belia bahawa Tu-
han amat mengasihi mereka 
dan mengenal serta mengasihi 
peribadi masing-masing diir-
ingi dengan semangat melay-
ani sesama khususnya dalam 

Gereja. Pada tahun ini, KAYA 
disertai oleh 130 kaum muda 
yang berani menjawab "YA" 
agar Tuhan campur tangan 
dalam kehidupan mereka. 

Dua puluh daripadanya 
merupakan fasilitator yang 

berkampung di pusat Sto Lu-
kas demi KAYA-28. Selain 
itu, 17 orang lagi merupakan 
sukarelawan yang membantu 
para fasilitator. Kerelaan dan 
kesungguhan para fasilitator 
serta sukarelawan ini amat 

mengkagumkan. Mereka me-
luangkan masa selama lima 
hingga enam minggu demi 
kelancaran KAYA-28! Syabas 
kepada mereka. 

Semoga KAYA menjadi 
pengalaman yang mentrans-

formasikan para peserta, 
menjadi utusan sukacita Tu-
han di dalam masyarakat dan 
keluarga serta dapat menjadi 
'terang' bagi orang lain untuk 
menuju kepada Yesus. — To-
day's Catholic

KEMABONG: Pada 11-12 Jan-
uari lalu, Gereja Bonda Maria 
Mission Kemabong telah men-
gadakan program pelancaran 
Kem Santo Tarsisius. 

Pelancaran ini dihadiri oleh 
seramai 47 orang pelayan al-
tar.

Kem Santo Tarsisius yang 
dulunya dikenali sebagai Kem 
Pelayan Altar itu, akan diada-
kan di Holy Cross Toboh, Tam-
bunan pada bulan Mei. 

Kem ini bakal disertai oleh 
semua pelayan altar di Keusku-
pan Keningau. 

Oleh yang demikian, pelan-
caran ini dianjurkan dengan 
harapan para pelayan altar 
di Misson Kemabong dapat 

mengetahui tujuan serta mak-
na penganjuran Kem Santo 
Tarsisius sekaligus menyuntik 
semangat mereka bagi meny-
ertai kem ini pada 24 -28 Mei 
kelak di Tambunan. 

Pengerusi Majlis Pasto-
ral Mission Kemabong, Tony 
Madan dalam ucapan pe-
nutupnya berkata, "Kita per-
lulah memahami makna 
menghasilkan buah dengan 
banyak dalam keluarga Kris-
tian kita. Oleh itu, para ibu 
bapa haruslah sentiasa meng-
galakkan anak-anak untuk 
berani melayani bermula den-
gan menjadi pelayan altar di 
gereja!" — KOMSOS GBMK, 
Nicky Bradley Tony

Pelancaran Kem Santo Tarsisius di Mission Kemabong 



Kesaksian keluarga: 
Mengapa kami pilih 
Gereja Katolik 

Firman-Nya adalah surat cinta 
yang memberi sukacita, harapan

VATIKAN: "Dia yang adalah Sabda Tuhan 
telah datang untuk berkhutbah kepada kita 
dengan kata-kata dan hidup-Nya sendiri. 
Mari masuk ke akar pewartaan-Nya, ke sum-
ber Firman Kehidupan, yang membantu kita 
mengetahui bagaimana, di mana dan kepada 
siapa Yesus mulai berkhutbah.”

Sri Paus Fransiskus berbicara demikian 
semasa menyampaikan homili pada Misa 
Hari Mingu Sabda Tuhan, 26 Januari 2020 
seraya mendesak umat Kristian memberikan 
ruang dalam kehidupan mereka untuk Kitab 
Suci.  Hari Minggu Sabda Tuhan yang didiri-
kan oleh Sri Paus Fransiskus melalui Motu 
Proprio “Aperuit illis” itu akan dirayakan 
setiap tahun pada hari Minggu Ketiga Masa 
Biasa dan didedikasikan untuk perayaan, 
pembelajaran, dan penyebaran Sabda Tuhan.

Pelayanan Yesus dimulai dengan kalimat 
sangat sederhana, “Bertobatlah, sebab 
Kerajaan Syurga sudah dekat.” Kalimat itu, 
adalah pesan utama semua khutbah Yesus. 
Dengan mengatakan bahawa Tuhan sudah 

dekat, Dia turun ke bumi dan menjadi manu-
sia, Dia meruntuhkan tembok dan mendekat-
kan jurang. 

Ujar Uskup Roma itu, “Tuhan datang men-
gunjungi kita secara peribadi, dengan men-
jadi manusia,” dan Dia melakukannya bukan 
kerana tugas tetapi kerana cinta. “Tuhan 
mengambil sifat manusiawi kseperti ita kera-
na Dia mengasihi kita, Dia ingin tinggal bers-
ama kita dan memberi kita keindahan hidup, 
kedamaian hati, sukacita kerana diampuni 
dan perasaan dicintai,” kata Sri Paus.

Sri Paus mengajak umat untuk mengizink-
an Dia memasuki hidup kita. Firman Tuhan 
adalah “surat cinta” yang Dia tulis kepada 
kita masing-masing bagi membantu kita 
memahami bahawa Dia ada di samping kita.

“Kata-kata-Nya menghibur dan memberi 
semangat, membebaskan kita dari ikatan kee-
goisan, serta memanggil kita untuk bertobat. 
Firman-Nya memiliki kekuatan untuk men-
gubah hidup kita dan menuntun kita keluar 
dari kegelapan menuju terang,” kata Sri Paus.

Bapa Suci juga menyatakan bahawa Yesus 
memulai khutbahnya di tempat-tempat yang 
pada zaman itu dianggap “dalam kegelapan,” 
contohnya Galilea. Melalui tindakan-Nya, 
Yesus mahu memberitahu kita bahawa Sabda 
Keselamatan tidak pergi ke tempat yang 
aman sahaja.   Sebaliknya, Sabda 
Keselamatan memasuki tempat-tempat sukar 
dan rumit. Melalui firman-Nya, Yesus juga 
menyembuhkan setiap penyakit dan setiap 
kelemahan.”

Sri Paus mendesak semua orang Kristian 
untuk memberikan ruang dalam kehidupan 
mereka untuk Firman Tuhan. “Setiap hari, 
mari kita baca satu atau dua ayat Alkitab. 
Mulailah dengan Injil. Buka terus di meja 
kita, bawa dalam saku kita, baca di telefon 
pintar kita, dan biarkan Injil menginspirasi 
kita setiap hari. Kita akan menemui bahawa 
Tuhan dekat dengan kita, bahawa Dia men-
gusir kegelapan kita dan, dengan kasih yang 
besar, Dia memimpin hidup kita ke perairan 
yang dalam.” – media Vatikan 
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Fransiskus, presiden Iraq bincang 
keselamatan komuniti Kristian di Iraq 

GALLUP, N.M: Michelle dan An-
dres Aquilar yang berkahwin pada 
tahun 2008, berpendapat bahawa 
demi anak-anak, mereka mahu 
ke Gereja dan mendalami agama, 
tetapi agama apa? 

Pasangan suami isteri itu sebe-
narnya sudah dibaptis dan meng-
hadiri Gereja Katolik sejak kecil. 
Iman Michelle terabai semasa re-
maja maka dia berhenti ke Gereja. 
Suaminya pula, Andres mempu-
nyai pengalaman buruk dengan 
seorang paderi yang memimpin 
Misa pengkebumian sepupunya. 
Andres mengatakan homili yang 
disampaikan oleh paderi Katolik 
itu berunsur menghina si mati, 
maka Andres hilang ‘minat’ untuk 
menghadiri Misa. 

Setelah berkahwin dan memi-
liki anak, pasangan itu menyedari 
bahawa keluarga mereka harus 
mempunyai iman. Mereka men-
cuba pelbagai gereja denominasi 
Kristian tetapi mereka tidak me-
nyukainya. “Ia indah tetapi tidak 
ada struktur dan tradisi, hanya 
Gereja Katolik yang memilikin-
ya," kata Michelle. 

Kembalinya pasangan ini ke 
Gereja Katolik juga disebabkan 
oleh bapa Michelle yang sangat 
taat kepada agama Katolik. Anak 
pertama mereka selalu bermalam 
dengan datuk mereka pada malam 
Sabtu dan pada hari Minggu, cucu 
dan datuk ke Gereja bersama. Hal 
ini menyentuh hati Michelle ba-
hawa mereka harus ke Gereja se-
bagai sebuah keluarga.

Selain itu, mereka juga berk-
enalan dengan pasangan suami 
isteri Katolik, Adam dan Desir-
aye. Adam dan isterinya sentiasa 
mengutamakan iman mereka serta 
selalu mengongsikan bahawa Ger-
eja Katolik  telah membantu kelu-

arga Adam mengalami damai dan 
sukacita. 

Sejak kembali ke Gereja Kato-
lik, Michelle dan Andres tu berasa 
semakin diteguhkan. Suami isteri 
itu mengakui iman Katolik ban-
yak membantu mereka dalam hal 
mendisiplinkan anak-anak. Mis-
alnya anak pertama mereka yang 
membuat kesalahan, Michelle 
menggalakkan anaknya untuk 
ke Sakramen Taubat, dan setelah 
membuat pengakuan dosa dengan 
paderi, dia berasa sangat damai 
serta cuba tidak melakukan kes-
alahan yang sama. 

Pada April tahun lalu, kedua-
dua anak mereka telah menerima 
Komuni, dan perkahwinan mere-
ka juga diberkati dalam agama 
Katolik. 

Bagi Andres, iman Katolik telah 
membuatkan dia lebih bersabar. 
Komunikasinya dengan anak-anak 
dan isteri bertambah baik. Malah, 
Andres juga telah memaafkan pa-
deri yang pernah bercakap ‘buruk’ 
tentang sepupunya. 

“Paderi itu juga manusia biasa. 
Manusia sentiasa melakukan ke-
silapan. Tetapi kesilapan itu selalu 
dapat diampuni dan didamaikan 
oleh Tuhan. Inilah indahnya aja-
ran Gereja kita.” — CNA 

KOTA VATIKAN: Sri Paus Fran-
siskus bertemu dengan Presiden 
Iraq, Barham Salih bagi membin-
cangkan kepentingan melindungi 
komuniti Kristian yang sudah lama 
berakar umbi di Iraq. 

Pertemuan pada 25 Januari 2020 
itu berlangsung secara sulit selama 
30 minit. Sebelum itu, Sahil berte-
mu dengan Setiausaha Negara Va-
tikan, Kardinal Pietro Parolin dan 
Uskup Agung Paul Richard Gal-
lagher, Setiausaha Perhubungan 
Vatikan dengan Negara Luar. 

Kenyataan dari Vatikan men-
jelaskan bahawa pertemuan itu 
berkisar tentang, “cabaran-cabaran 
terkini yang dihadapi dan kepent-
ingan mempromosi kestabilan ser-
ta proses pembangunan semula.”

“Turut dibincangkan ialah 
kepentingan mengekalkan kehad-
iran orang Kristian yang bersejarah 
di Negara itu. Komuniti Kristian 
yang sudah berakar umbi di Nega-
ra itu merupakan komuniti penting 
serta memberi sumbangan penting 

dalam fabrik pembangunan semula 
sosial,” ujar Takhta Suci. Agama 
Kristian telah wujud di dataran 
Nineveh, Iraq di antara Mosul dan 
Kurdistan Iraq – sejak abad per-
tama. Namun, disebabkan pengu-
siran oleh bekas pemimpin Iraq, 
Saddam Hussein, umat Kristian 
telah meninggalkan wilayah itu. 

Lima tahun selepas Negara Islam 
menjajah komuniti-komuniti Kris-
tian di dataran Nineveh, penduduk 
Katolik yang semakin berkurangan 
dan yang masih tinggal di situ, 

masih dalam proses membangun 
semula rumah serta gereja mereka 
yang telah runtuh. 

Ketegangan antara Amerika 
Syarikat dan Iran telah mence-
tuskan kebimbangan di kalangan 
uskup Iraq kerana khuatir akan 
melukakan lagi komuniti Kristian  
Iraq yang lemah. 

 “Komuniti Kristian Iraq perlu 
diberi keyakinan, semangat, hara-
pan dan mempercayai semula ba-
hawa Iraq boleh menjadi Negara 
aman untuk didiami,” kata Uskup 

Pertemuan Sri Paus dan Presiden 
Salih juga adalah untuk menggal-
akkan upaya dialog dan penyele-
saian yang lebih memihak kepada 
orang-orang Iraq dan “dengan 
menghormati kedaulatan nasion-
al”. 

Pertemuan di Vatikan itu ber-
langsung sehari selepas 200,000 
melakukan protes di Baghdad ter-
hadap kehadiran tentera Amerika 
di Iraq yang dianjurkan oleh kum-
pulan-kumpulan Shiite. — CNA 

VATIKAN: Keramahan adalah mi-
lik tradisi komuniti dan keluarga 
Kristian," kata Sri Paus Fransis-
kus dalam homili doa ekumenikal 
yang menutup Minggu Doa untuk 
Persatuan Umat Kristian yang di 
sertai para pemimpin Kristian dari 
semua denominasi di Roma, 18-
25 Januari 2020. Keterbukaan dan 
kepedulian terhadap sesama, khu-
susnya para migran menjadi fokus 
utama minggu ekumenikal itu. 

Tema Minggu Doa 2020 yang 
dipilih oleh sekumpulan perwaki-
lan dari Gereja-Gereja Kristian di 
Malta dipetik dari Kisah Para Ra-
sul,  "Mereka sangat ramah terha-
dap kami."

Kebaktian penutup minggu 

doa antara gereja itu berlangsung 
di Basilika Santo Paulus di Luar 
Tembok pada 25 Januari sempena 
Pesta Pertobatan Santo Paulus. 

Pada Minggu ini, marilah kita 
belajar menjadi lebih ramah, perta-
ma-tama di antara kita umat Kris-
tian dan di antara saudara-saudari 
kita dari pelbagai iman," ujar Sri 
Paus. 

Cerita dari Kisah Para Rasul ini, 
"juga berbicara tentang perjalanan 
ekumenis kita menuju persatuan 
yang diinginkan Tuhan." 

Sangti Papa juga menjelaskan 
bahawa kisah dalam Kisah Para 
Rasul mengingatkan bahawa keu-
tamaan Tuhan adalah keselamatan 
semua orang. Kepada wakil-wakil 

bmdenominasi Kristian yang 
berkumpul bersama untuk penutu-
pan Minggu Berdoa untuk Persatu-
an Umat Kristian, Sri Paus berkata: 
"Bersama, tanpa pernah lelah, mari 
kita terus berdoa dan memohon ke-
pada Tuhan agar karunia persatuan 
penuh di antara kita sendiri." — 
media Vatikan 

Keramahan terhadap rakan berbeza 
iman adalah tradisi Kristian 
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Nasihat para UskUp malaysia teNtaNg Novel CoroNavirUs 

VATIKAN: Sri 
Paus Fransiskus 
memuji komit-
men besar China 
dalam menangani 
wabak coronavirus 
dan berdoa untuk 
orang-orang yang 
sakit akibat dijang-
kiti virus tersebut.

"Saya berdoa 
untuk orang-orang 
yang sakit kerana 
virus yang telah 
menyebar ke se-
luruh China," ujar 
Paus Fransiskus di hadapan pulu-
han ribu orang di Dataran Santo 
Petrus, pada 26 Januari. 

"Semoga Tuhan menerima mere-
ka yang meninggal akibat coronavi-
rus ke dalam kedamaiannya, meng-
hibur keluarga, dan memberikan 

kekuatan kepada 
China yang memer-
angi virus tersebut,"

Hubungan antara 
Vatikan dan Bei-
jing membaik sejak 
September 2018 
ketika kedua-dua 
belah pihak menan-
datangani materai 
bersejarah tentang 
pelantikan para 
uskup.

Kemampuan pe-
nyebaran corona-
virus sejenis pen-

yakit baru itu dinilai semakin kuat 
dan infeksi dapat terus meningkat. 
Komisi Kesihatan Nasional China 
melaporkan hampir dua ribu orang 
di China terkena jangkitan dan kini 
sudah ratusan yang mennggal du-
nia. — media Vatikan 

Susulan wabak novel coronavirus yang telah mengorbankan ramai orang dan vaksin kepada virus 
ini masih belum ditemui, pejabat Chanseri Keuskupan telah memberikan panduan bagi menangani 
keadaan ini.
Berikut merupakan pesan penuh dari Father Rudolp Joannes, Chanselor Keuskupan Keningau.
Kepada umat di seluruh Keuskupan Keningau Yang dikasihi,
Melihat begitu seriusnya penularan Novel Coronavirus ini maka maka marilah kita bersama-sama 
mengambil peranan untuk berusaha untuk mencegahnya dengan langkah-langkah ini:

1. Elakkan suasan perkumpulan yang besar dan aramai ti selalu. 
2. Elakkan “monsiop” yang berganti ganti menggunakan penghisap yang sama dan gelas tapai yang 
sama dan elakkan menggunakan sudu 'pusas' yang sama.
3. Elakkan pergi ke pusat membeli belah dan pasar jika tidak ada yang terdesak untuk dibeli. 
4. Elakkan lawatan ke hospital buat sementara waktu kecuali sakit dan mahu mendapatkan rawatan 
atau sekali sekala mengunjungi saudara yang sakit. Namun jangan lupa menggunakan topeng muka 
(mask). 
5. Jangan makan makanan yang tidak dimasak atau setengah masak seperti makanan laut dan 
makanan eksotik seperti ular, katak, kelawar dan babi hutan. 
6. Kerap mencuci tangan dengan sabun dan jangan menyentuh muka, mata dan hidung tanpa 
mencuci tangan terlebih dahulu. 
7. Sila pakai selalu topeng muka semasa berada di dalam bas, shopping mall.
8. Jangan minum air yang tidak dimasak terlebih dahulu.
9. Tutup mulut dengan tisu atau sapu tangan ketika bersin.
10. Semasa kebaktian dan Misa Kudus:

• pengunaan Air Kudus (tobitua) dihentikan seketika.
• semasa upacara "Salam Damai", tunduk sahaja antara satu dengan yang lain. 
• Jangan buang dan tinggalkan tisu terpakai di dalam Gereja. 

     Mencegah lebih baik daripada mengubati. Oleh itu, marilah kita sama-sama mengambil peranan.

Fr. Rudolp Joannes 
Chancery office Diosis Keningau

Keuskupan Agung Kota Kinabalu
Catholic Diocesan Centre, Lorong Hiburan 3, Taman Hiburan, 

Jalan Penampang, P. O Box 10289,88803 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia 
Tel (+0) 88-712297/724305  (+60) 88-711954 

e-mail: diosec@gmail.com

Pejabat Chanseri Keuskupan Keningau
Katedral St Francis Xavier, P. O Box 256, 89008 Keningau, Sabah

Tel: 087-33115, Fax: 087 330493

Sri Paus Fransiskus doakan 
para korban coronavirus

Terima komuni dengan tangan, elak 
cium cincin Bapa Uskup 
MANILA: Para Uskup Katolik Filipina menggal-
akkan umat beriman di Negara itu untuk menerima 
komuni dengan tangan bagi mencegah penyebaran 
virus korona. 

Uskup Ruperto Santos dari Balanga, Manila 
mengatakan tindakan itu adalah sebagai langkah 
mencegah terhadap wabak yang boleh membawa 
maut tersebut.

"Kita harus bersiap siaga kerana virus itu boleh 
merebak melalui orang yang dijangkiti kepada orang 
lain melalui interaksi jarak dekat misalnya sentuhan. 

Prelatus itu juga mengalakkan agar umat tidak 
berpengangan tangan semasa doa Bapa Kami dalam 
Misa seperti yang dipraktikkan di kebanyakan tem-
pat di Filipina. 

Uskup Santos juga meminta para umat agar tidak 
mencium cincin para uskup sehinggalah virus itu 
dapat dikawal. 

Terdahulu, konferensi para uskup Filipina telah 
menerbitkan doa bagi melindungi dan mencegah 
penyebaran Novel Coronavirus. 

Komisi Episkopal Penjagaan Kesihatan Filipina 
menyeru pada umat untuk sentiasa berjaga-jaga 

kerana Coronavirus sedang merebak ke luar Negara 
China. 

 "Jika seseorang perlu berjumpa doctor kerana 
syak dijangkiti virus itu, beranilah berbuat demiki-
an agar virus itu dapat dikekang serta merta," kata 
Uskup Oscar Florencio, ketua komisi kesihatan. — 
ucanews.org

Kepada semua umat beriman,

Pada setiap hari minggu, Gereja kita pasti dipenuhi dengan ramai umat. 
Disebabkan oleh wabak novel coronavirus, saya menyeru kepada semua umat 
Katolik untuk bertekun di dalam doa dan mengambil langkah berjaga-jaga bagi 
mencegah penyakit yang sedang menular ini. Susulan panduan pertama saya 
pada 25 Januari 2020, disini dilampirkan rekomendasi terbaharu seperti berikut:
1. Individu yang mempunyai tanda-tanda selesema misalnya demam, hidung 
berair, sakit tekak, batuk, demam panas dinasihatkan untuk berada di rumah 
dan mengelakkan tempat-tempat umum termasuk gereja. Individu-individu 
berkenaan dikecualikan dari kewajipan Hari Minggu.
2. Umat Katolik yang tidak dapat menghadiri Misa disebabkan tanda-tanda 
di atas, digalakkan untuk tinggal di rumah dan membaca Liturgi Sabda Hari 
Minggu, melakukan kebaktian Kesatuan Rohani iaitu dengan membuat 
permohonan doa, serta kerinduan mahu bersatu dengan perayaan Ekaristi 
Tuhan. 
3. Doa-doa permohonan yang didoakan secara peribadi di rumah dan semua 
paroki adalah:

a) Berdoa bagi kakitangan perubatan – doktor, jururawat dan pekerja-pekerja 
bidang kesihatan yang memberi rawatan kepada pesakit.
b) Berdoa agar pakar kesihatan dunia dapat menemui vaksin dan cara untuk 
mengawal wabak dengan segera.
c) Berdoa bagi mangsa-mangsa, khususnya mereka yang telah meninggal 
dunia dan ahli-ahli keluarga yang berdukacita. 

4. Dengan bersolidariti dengan Keuskupan-keuskupan Katolik di Malaysia, 
intensi-intensi berikut hendaklah dimasukkan dalam Doa Permohonan Umum:
“Bagi para mangsa coronavirus, orang-orang yang terkesan akibat dikuarantin 
dan tidak dibenarkan berada di khalayak ramai, bagi para kakitangan kesihatan 
yang diberi tugas untuk merawat dan menjaga mereka yang terkena jangkitan 
virus, semoga Tuhan melindungi mereka dari bahaya dan menyembuhkan 
mereka yang sakit dengan segera. Kami mohon ...
5. Rekomendasi praktikal dan pencegahan dalam Gereja semasa Misa:

• Air berkat tidak disediakan di pintu masuk Gereja
• Semasa Misa, ketika bersalam damai, umat hanya tunduk kepada satu sama 
lain.
• Gunakan tisu bagi menutup hidung dan mulut ketika batuk dan bersin.
• Jangan tinggalkan tisu yang sudah dipakai pada bangku gereja.
  Buang tisu terpakai serta-merta. 
• Amalkan kebersihan – kerap basuh tangan dengan sabun.
• Jangan sentuh mata, hidung atau mulut jika belum mencuci tangan.
• Elakkan bersentuhan dengan orang yang demam atau mempunyai tanda-
tanda selesema.
Sambil mengambil langkah berjaga-jaga, saya menyeru  kepada semua 

umat Katolik untuk bertenang, mempercayai pengumuman pihak berwajib, 
bertanggungjawab dan menyebar berita yang benar di media sosial, bekerjasama 
dan mengikuti langkah berjaga-jaga yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Kesihatan. 

Dengan doa dan berkat Tahun Baharu. 
Uskup Agung Simon Poh

USKUP AGUNG KUCHING 
Archdiocesan Curia, Level 1, A.C.C.P.C 

Jalan Tun Abang Hj Openg, P. O Box 940, 93718 
Kuching, Sarawak, Malaysia 

Tel. 082-242634  Fax. 082-425724
Demi menyokong langkah-langkah pencegahan oleh pihak KKM mengenai wabak Coronavirus, 
Keuskupan Agung ingin menambah beberapa nasihat berikut dalam kadar serta merta:
1. Air Suci tidak akan disediakan di pintu-pintu masuk gereja/chapel buat sementara waktu.
2. Sewaktu Misa atau kebaktian,"tanda damai" dibuat dengan tunduk hormat  tanpa bersalaman.
3. Komuni Suci hanya diterima dengan tangan buat masa ini demi kesihatan. 
4. Selebran misa dan pelayan komuni harus memastikan tangan mereka dibasuh dengan baik. 
5. Sila tutup mulut dengan sapu tangan atau keratas tisu apabila batuk atau bersiwaktu Misa atau 
kebaktian. 
6. Kertas tisu yang telah dipakai harus dibuang dalam tong sampah dan bukan dibiarkan di bangku 
gereja.

Mari kita mohon campur tangan Tuhan sementara negara China dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia 
(WHO) mencari jalan menangani Coronavirus.

Uskup Agung John Wong, DD
27 Januari, 2020 
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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 9, 2020 

KENINGAU: Institusi Sekular 
Komuniti Betania (ISKB) telah 
meraikan tiga lagi anggota yang 
menyahut komitmen kekal iaitu 
Sdra. John Ambi, Sdri. Winnah 
Jude dan Sdri. Melita Petrus.

Misa sempena perlafazan 
komitmen ini dipimpin oleh Bapa 
Uskup Cornelius Piong, di Rumah 
Retret Keuskupan Keningau, Tatal 
(RRKKT).

Perayaan turut dimeriahkan pula 
dengan kehadiran ahi keluarga 
bagi anggota keluarga yang mela-
fazkan komitmen kekal.

“Kita bersyukur kepada Tuhan 
kerana anggota ISKB walaupun 
dalam kelompok kecil, banyak 
hal yang dapat dilakukan untuk 
kemuliaan Tuhan, untuk mem-
bangun gereja dan mendorong 
umat untuk beriman kerana sahu-
tan komitmen ISKB," kata Bapa 
Uskup Cornelius. 

Dibangun dan membangun ko-
muniti umat Tuhan yang komited 
dan efektif melayani kerajaan-
Nya merupakan matlamat sejak 
Keuskupan Keningau ditubuhkan. 

“Gereja yang ditubuhkan oleh 
Yesus sejak Dia memulakan 
khabar gembira yang mana Dia 
mahu umatnya turut serta. Ger-
eja dalam konteks Katolik ada-

lah gereja yang "participating." 
Bukan hanya bersandar kepada 
Uskup, Paderi dan religius sahaja 
tetapi juga memainkan peranan 
kita masing-masing sesuai dengan 
matlamat Keuskupan Keningau,

Pada masa yang sama, seorang 
pemantau ISKB, Sdri. Mariana 
William telah melafazkan komit-
men pertamanya. Juga dua orang 
anggota ISKB, Sdri. Janet Leong 
dan Sdri. Liza Matthew memper-
baharui komitmen mereka.

Uskup Cornelius  juga menyeru 
para anggota ISKB agar sentiasa 
meminta dorongan Roh Kudus. 
Berkat dari pertolongan Roh Ku-
dus, kaum muda kini semakin be-

rani menyahut panggilan dan se-
makin banyak penglibatan kaum 
muda dalam pelayanan gereja .

ISKB merupakan institut seku-
lar tempatan terdiri daripada umat 
awam, lelaki dan perempuan yang 
telah memilih untuk hidup tunggal 
(tidak berkahwin) bagi melayani 
Kristus dan Gereja-Nya. 

Ia diasaskan Bapa Uskup Cor-
nelius Piong dengan kerjasama 
Father Charles Chiew dan Father 
Patrick Jerome. Pengesahan pem-
bentukan komuniti ini di peringkat 
Keuskupan disempurnakan oleh 
Bapa Uskup pada 27 Julai 1997 di 
Katedral St Francis Xavier, Kenin-
gau. — KOMSOS KGAU

Tiga anggota ISKB lafaz komitmen 
kekal 

Umat Zon Minawo 
hargai pelayanan dua 
orang Katekis 

KENINGAU: Ulang tahun dua 
orang Katekis yang melayani di 
Zon Minawo, diraikan pada 5 
Januari lalu. Katekis yang dirai-
kan itu ialah Katekis Severinus 
Jaitin yang menyambut ulang 
tahun ke-33 sebagai Katekis dan 
Katekis Rinus Kilip, yang meny-
ambut ulang tahun ke-11 sebagai 
katekis. 

Majlis itu diadakan di Gereja 
St. Yohanes Rasul Bomboi. Se-
lain itu, majlis pada hari tersebut 
juga adalah sempena Perayaan 
Krismas. 

Majlis ini dimulakan dengan    
Ibadat Sabda yang dipimpin oleh 
Kat. Rinus Kilip dan Kat. Severi-
nus. Lebih 200 orang umat yang 
menyertai ibadat dan majlis ini. 

Pengerusi Zon Minawo, men-
gucapkan dengan penuh rasa 
syukur kepada Tuhan atas ke-
hadiran semua umat terutama 
dua orang katekis yang diraikan. 
Beliau mengajak umat untuk sa-
ma-sama mendoakan kedua-dua 
katekis ini agar dilindungi, di-
berikan kesihatan yang baik dan 
dikuatkan untuk menjadi teladan  
iman yang baik.   

Di samping itu, Pengerusi Zon 
juga dengan rasminya meny-
erah tugasnya sebagai Pengerusi 
KUK St. Yohanes Rasul Bom-
boi kepada Encik Nicklos Kilip.  
Acara seterusnya diteruskan di 
Dewan Terbuka Keluarga Ku-
dus St.Yohanes Rasul. — Tadius 
Kilip_KOMSOS Minawo

KUALA LUMPUR: Konferensi 
para Uskup Malaysia-Singapura-
Brunei (CBCMCB) telah sebulat 
suara menubuhkan Caritas Ma-
laysia dengan menyusun semula 
Pejabat Pembangunan Insan yang 
sedia ada di Malaysia. 

Semasa pertemuan mereka pada 
bulan Julai 2019, CBCMSB telah 
berdialog dengan ketua-ketua 
Caritas antarabangsa iaitu Setiau-
saha Agung dan Pembantu Eklesial 
serta Caritas Asia. 

Susulan dari dialog ini, CBC-
MSB telah menghantar Father 
Joachim Robert dan Msgr Michel 
Mannayagam ke pusat retret Cari-
tas Asia Serantau dan ke pertemuan  
pada November, 2019. 

Dalam pertemuan mereka baru-
baru ini iaitu pada awal bulan Jan-
uari, 2020, para Uskup Malaysia 
memutuskan untuk menubuhkan 
sebuah jabatan nasional yang mer-
angkumi keuskupan-keuskupan di 
Sabah, Sarawak dan Semenanjung 
Malaysia. 

 Pejabat itu akan berpusat di 
Kuala Lumpur dan Uskup Ber-
nard Paul telah dilantik sebagai 

Pengerusi Caritas Malaysia. 
Setiausaha Eksekutif Konfer-

ensi, Charles Bertille telah diminta 
agar sebahagian masa dan usahan-
ya untuk membantu menubuhkan 
pejabat nasional serta keuskupan. 
Beliau akan bertugas di Kuala 
Lumpur. 

Uskup Bernard Paul akan me-
manggil pertemuan atau perbin-

cangan dengan perwakilan dari 
sembilan keuskupan/agung bagi 
suku pertama tahunan. Tarikh itu 
akan diumumkan kemudian. 

Caritas Internationalis merupa-
kan sebuah yayasan yang mempu-
nyai 160 anggota, yang bekerja di 
pelbagai negara di seluruh dunia.

Apabila berlakunya bencana 
atau krisis, Caritas sentiasa bersiap 

sedia menghulurkan bantuannya. 
Kepelbagaian latar belakang pada 
anggota Caritas merupakan antara 
kekuatan yayasan ini dalam mem-
bantu mereka yang memerlukan di 
seluruh dunia. 

Disokong kuat oleh iman Ka-
tolik, Caritas merupakan tangan 
Gereja bagi merangkul dan men-
dampingi para umat khususnya 

yang lemah, miskin dan terpinggir. 
Caritas tidak memilih orang yang 
dibantu, tanpa memilih agama atau 
bangsa, Caritas mahu membangun 
dunia berdasarkan keadilan serta 
bersolidariti dalam kasih. 

Roma merupakan ibu pejabat 
Caritas Internationalis yang me-
nyelaras operasi atau bantuan-
bantuan kecemasan, membantu 
mengembangkan polisi dan me-
mantau dunia yang lebih baik un-
tuk semua orang. Semua organisasi 
Caritas nasional merupakan ang-
gota jaringan Caritas serantau dan 
konfederasi antarabangsa. 

Caritas pada mulanya ditubuh-
kan di Jerman pada tahun 1897, 
kemudian berkembang sehingga 
tertubuhnya Caritas Internationa-
lis pada tahun 1951 sehinggalah 
sekarang. 

Caritas mempunyai sejarah pen-
galaman yang sarat dengan kisah-
kisah orang menderita, kehilangan 
tempat tinggal dan daif di mana 
yayasan ini membantu mereka un-
tuk memulakan hidup baru serta 
mengubah hidup mereka menjadi 
lebih baik dari sebelumnya. 

 Anggota ISKB yang melafazkan komitmen (Dari kiri ke kanan ) Melita 
Petrus, Winnah Jude, John Ambi, Romo, Uskup Cornelius Piong, Mo-
deretor ISKB Mary Tunsin,  Mariana William. 

Misi Caritas adalah untuk berkarya membangun dunia yang lebih baik, terutama bagi kaum lemah, miskin dan 
pihak yang tertindas.

Para Uskup Malaysia lancar 
Caritas Malaysia 


