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Dan inilah berita, yang telah kami dengar dari Dia, dan yang 
kami sampaikan kepada kamu: Tuhan adalah terang dan di 
dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan.
  Jika kita katakan, bahawa kita beroleh persekutuan dengan Dia 
namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita 
tidak melakukan kebenaran.
                             1 Yoh 1:5-6

Edaran dalaman sahaja

VATIKAN: Semasa Gereja 
merayakan pesta Epifani 
6 Januari (yang dirayakan 

oleh Gereja Malaysia, 3 Januari), 
Sri Paus Fransiskus turut bersa-
ma umat Katolik di seluruh dunia 
dalam doa Angelus yang disiarkan 
secara live-streaming.

Sri Paus yang menyampaikan katekesis-
nya dari perpustakaan Istana Apostolik, me-
renungkan 'terang' yang dibawa oleh pesta 
liturgi itu ke dunia kita.

Sri Paus mengatakan Epifani merayakan 
misteri yang sama dengan Natal, iaitu kela-
hiran Kristus dan penyelamatan yang dibawa 
oleh Kristus yang tidak ada batasan.  

Kelahiran Yesus adalah hakikat di mana 
terang terang itu “disambut dalam iman dan 
terang itu dibawa kepada orang lain dalam 
kasih, melalui kesaksian, dalam pewartaan 
Injil.”

Ketika merenungkan penglihatan Yesaya 
(60: 1-6), Sri Paus mengatakan deskripsi nabi 
itu tentang masanya lebih relevan, “kegelapan 
menutupi bumi, dan kekelaman menutupi 
bangsa-bangsa.”

Dalam ketidakjelasan itu, nabi Yesaya men-
gumumkan kedatangan “terang yang diberi-
kan oleh Tuhan untuk Yerusalem dan ditak-
dirkan untuk menyinari jalan semua bangsa.” 

Penglihatan menarik ini, kata Sri Paus, 

mengundang harapan, dan mengingatkan kita 
bahawa terang Tuhan mengatasi semua bay-
angan kegelapan.

Beralih ke cerita Matius tentang orang Ma-
jus yang menyembah Yesus (Mat 2: 1-12), 
Bapa Suci menunjukkan bahawa terang yang 
diramalkan oleh Yesaya adalah Bayi dari 
Betlehem, meskipun tidak semua orang me-
nerima jabatan raja-Nya. 

“Dia adalah bintang yang muncul di caker-
awala, Mesias yang ditunggu, melalui Dia, 
Tuhan akan membuka kerajaan cinta, keadi-
lan dan perdamaian-Nya,” kata Sri Paus. 

“Dia lahir tidak hanya untuk beberapa 
orang, tetapi untuk semua lelaki dan wanita, 
untuk semua bangsa.”

"Tetapi," Fransiskus memberikan pertan-
yaan, "bagaimana dan apakah terang Kris-
tus bersinar di mana-mana dan pada semua 
orang?"

Melalui pewartaan Tuhan, menggunakan 
kaedah yang sama untuk datang kepada kita. 
Dalam Inkarnasi, Tuhan mendekati orang lain 
dan menerima “realiti orang lain.”

“Bintang itu adalah Kristus,” kata Sangti 
Papa, “tetapi kita juga dapat dan juga harus 

menjadi bintang bagi saudara dan saudari 
kita, sebagai saksi-saksi dari harta kebaikan 
dan belas kasihan tak terbatas yang diberikan 
Sang Penebus dengan percuma kepada semua 
orang.”

Bapa Suci juga mendesak setiap orang un-
tuk menyambut terang Kristus dan membiar-
kan diri dibimbing, seperti orang-orang Ma-
jus, dan dipertobatkan oleh Kristus. 

“Inilah perjalanan iman, melalui doa dan 
renungan tentang karya Tuhan, yang terus 
mengisi kita dengan sukacita dan keajaiban 
baharu.” — AsiaNews/Media Vatikan

Epifani, keselamatan yang 
dibawa oleh Kristus untuk

semua bangsa tanpa batasan 

Paderi Yesuit pimpin doa permohonan sempena majlis 
pelantikan Biden sebagai Presiden Amerika ke-46
WASHINGTON: Paderi Yesuit, Fr Leo 
O'Donovan, mantan presiden Universiti 
Georgetown, akan menyampaikan doa per-
mohonan pada hari pelantikan rasmi Joe 
Biden sebagai Presiden Amerika pada 20 
Januari.

Fr O'Donovan mengesahkan kepada NCR 
bahawa Biden secara peribadi menghubungi 
dan mengundangnya untuk memimpin doa 
sempena majlis rasmi yang juga meraikan 
pemilihan presiden Katolik kedua negara itu, 
dan bahawa dia telah menerima undangan itu. 

Fr O'Donovan adalah rakan lama keluarga 
Biden. Pada tahun 2015, beliau telah mem-
impin Misa pengebumian untuk anak lelaki 
sulung Biden, Beau, yang meninggal kerana 
barah otak pada usia 46 tahun. 

Biden sesungguhnya akrab dengan sebilan-
gan imam Jesuit, dan ketika beliau  menjadi 
naib presiden, Biden sering menghadiri Misa 
di Gereja Katolik Holy Trinity di George-
town. 

Pada tahun 1992, ketika anak lelaki Biden, 
Hunter adalah senior di Georgetown, Fr 
O'Donovan menjemput senator yang pada 
ketika itu dari Delaware untuk memberi cer-
amah di universiti Yesuit mengenai keper-
cayaan dan kehidupan awam.  

Biden memberitahu Fr O'Donovan pada 
waktu itu "tugas paling sukar yang pernah dia 
miliki."

Baru-baru ini, hanya beberapa hari selepas 
pemilihan presidennya, pada 12 November, 
Biden muncul dalam acara pengumpulan 

dana atas talian untuk Pusat Perlindungan 
Pelarian Yesuit, di mana Fr O'Donovan ada-
lah director mission. Pada kesempatan itu, 
Biden mengumumkan bahawa beliau akan 
meningkatkan sasaran kemasukan tahunan 
pelarian baharu ke Amerika Syarikat men-
jadi 125,000, menandakan peningkatan men-
dadak berbanding Trump sebanyak 15,000 
orang.

Sebelum ini, pada tahun 2018, Biden tu-
rut menulis catatan bagi buku Fr Donovan, “ 
Blessed Are the Refugees: Beatitudes of Im-
migrant.”

Agama Katolik mempunyai sejarah pan-
jang dalam mengambil bahagian dalam doa 
untuk acara-acara perasmian. Pada tahun 
1937, Fr John Ryan memimpin benediktus 

sempasa pelantikan Presiden Franklin D. 
Roosevelt. Kardinal Richard Cushing dari 
Boston memimpin doa permohonan semasa 
perasmian presiden Katolik pertama negara, 
John F. Kennedy, pada tahun 1961. 

Baru-baru ini, pada tahun 2017, Kardi-
nal New York Timothy Dolan menyediakan 
bacaan Alkitab pada pelantikan Presiden 
Donald Trump.

Walaupun perincian khusus lain mengenai 
barisan pelantikan pembicara penting  belum 
diumumkan, pasukan peralihan Biden-Har-
ris mengumumkan bulan lalu bahawa pada 
malam pelantikan, akan ada peringatan untuk 
menghormati para mangsa maut COVID-19, 
yang akan merangkumi dentingan loceng 
gereja di seluruh Washington. — NCR

Sri Paus Fransiskus ketika merayakan Hari Raya Epifani pada Januari, 2019 di Vatikan. 
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Disiplin rutin doa yang 
mentransformasikan kehidupan

Pada hari ini,  pertanyaan 
umum mengenai hal-hal 

rohani bukan lagi, “Apa gereja 
atau agama anda?" Tetapi, "apa 
yang anda praktikkan atau apa 
yang kamu percaya?”

Apakah amalan anda? Apakah 
anda sangat taat mengamalkan 
beberapa doa?  Adakah ia 
Kr is t ian?  Buddha?  Is lam? 
Sekular? Adakah anda bermedita-
si? Adakah anda melakukan doa-
doa rasmi? Adakah anda menga-
malkan Kesedaran? Berapa lama 
anda melakukan ini setiap hari?

Ini adalah soalan yang baik dan 
amalan doa yang mereka rujuk 
sebagai amalan yang baik; tetapi 
saya menghadapi satu masalah di 
sini. 

Kecenderungan di sini adalah 
untuk mengenal pasti inti dari 
pemuridan dan pemeliharaan 
agama seseorang dengan satu 
amalan doa eksplisit, dan itu 
boleh menjadi reduksionis dan 
sederhana. Pemuridan adalah 
lebih sekadar satu amalan doa.

Salah seorang rakan saya men-
gongsikan kisah ini. Beliau bera-
da di perjumpaan rohani di mana 
ramai yang bertanya, “Apakah 
amalan rohani kamu?” Salah 
seorang wanita dalam perhimpu-
nan itu menjawab, “Amalan saya 
ialah membesarkan anak-anak 
saya!” 

Wanita itu mungkin bergurau 
tetapi di sebalik gurauannya, ia 
mempunyai wawasan yang boleh 
membetuk kecenderungan untuk 
mengenal pasti dasar kerasulan 

seseorang meskipun hanya men-
gamalkan satu doa rasmi sahaja. 

Para pertapa mempunyai rahsia 
yang sangat baik untuk kita keta-
hui. Salah satu daripadanya 
adalah kebenaran dan sukacita 
dalam setiap amalan doa yang 
bersifat transformatif, ia harus 
dilakukan dalam kumpulan prak-
tik yang lebih besar, "rutin 
monastik" yang jauh lebih besar, 
yang melakukan satu hingga 
lebih dari satu latihan doa. Bagi 
seorang pertapa, setiap amalan 
doa tertanam dalam rutin monas-
tik dan rutin itu, dan bukan seka-
dar pratik berdoa tetapi menjadi 
amalan atau rutin pertapa itu. 
Apatah lagi, rutin monastik itu, 
yang mempunyai nilai nyata, 
yang dapat dilihat dari lafaz kaul 
mereka. 

Oleh itu, soalan "apakah ama-
lan anda?" adalah baik jika meru-
juk kepada lebih daripada seka-
dar satu amalan doa eksplisit. Ia 
juga mesti bertanya apakah anda 
mentaati amalan atau praktik itu. 
Adakah anda setia pada kaul dan 
komitmen?  anda? Adakah anda 
membesarkan anak-anak anda 
dengan baik? Adakah anda ting-
gal dalam komuniti Kristian? 
Adakah anda menjangkau orang 
miskin? Dan, ya, adakah anda 
mempunyai latihan atau praktik 
doa harian, eksplisit, biasa?

Apa itu praktik doa kita sendi-
ri? 

Bagi saya, saya sangat bergan-
tung pada keteraturan dan ritual, 
pada "rutin monastik". Inilah 

rutin biasa saya: Setiap pagi saya 
berdoa Ibadat Harian  (biasanya 
bersama komuniti). Kemudian, 
sebelum ke pejabat, saya memba-
ca buku rohani sekurang-kurang-
nya 20 minit. 

Pada tengah hari, saya menyer-
tai Ekaristi dan kadang-kadang 
pada siang hari, saya berjalan-
jalan dan berdoa selama satu jam 
(kebanyakan menggunakan rosari 
sebagai mantera dan berdoa 
untuk banyak orang dengan 
menyebut nama-nama mereka.)  

Pada hari-hari ketika saya tidak 
berjalan-jalan, saya duduk dalam 
meditasi atau memusatkan doa 
selama kira-kira lima belas minit. 
Setiap petang, saya berdoa Ibadat 
Petang (sekali lagi, biasanya di 
komuniti).

Seminggu sekali, saya meng-
habiskan waktu petang untuk 
menulis  ruangan mengenai 
beberapa aspek kerohanian. 
Sebulan sekali saya merayakan 
Sakramen Perdamaian, selalunya 
saya mengaku dengan paderi 
yang sama dan jika ada kesempa-
tan, berusaha meluangkan masa 
seminggu dalam setiap tahun 
untuk melakukan retret. 

Amalan saya ini bertahan kera-
na rutin, ia telah menjadi irama 
dan tradisi dalam hidup saya. 
Rutin ini telah menjaga kerasulan 
dan kaul saya. Ia menjadikan 
saya taat dan setia. Tidak kira 
betapa sibuknya saya, tidak kira 
betapa terganggu saya, dan tidak 
kira saya mahu berdoa pada hari 
tertentu atau tidak, ritual ini men-
arik saya untuk kembali berdoa 
dan taat.

Menjadi murid adalah meletak-
kan diri anda di bawah disiplin. 
Oleh itu, sebahagian besar ama-
lan atau rutin adalah pelayanan 
saya dan disiplin kronik yang 
menuntut komitmen diri saya 
sendiri. 

Pendedahan sepenuhnya , 
pelayanan sering kali lebih 
memikat daripada berdoa; tetapi 
ia juga menuntut lebih banyak 
daripada fiti anda dan, jika 
dilakukan dengan penuh kese-
tiaan, dapat menjadi sangat trans-
formatif ,  menjadikan anda 
matang, dewasa dan altruisme

Carlo Carretto, penulis rohani 
yang terkenal, menghabiskan 
banyak masa dewasanya di 

Gurun Sahara, tinggal sendirian 
sebagai pertapa, menghabiskan 
berjam-jam dalam doa formal. 
Namun, setelah bertahun-tahun 
bersendirian dan berdoa di 
padang pasir, dia mengunjungi 
ibunya yang sudah tua yang telah 
mendedikasikan bertahun-tahun 
hidupnya untuk membesarkan 
anak-anak, dan tidak banyak 
waktu untuk berdoa secara for-
mal.

Semasa mengunjungi ibunya,  
dia menyedari sesuatu, iaitu, ibu-
nya lebih bertimbang rasa daripa-
da dia! Sejujurnya, Carretto men-
gambil pelajaran yang tepat: 
tidak ada yang salah dengan apa 
yang telah dia lakukan semasa 
bertapa di padang gurun selama 
bertahun-tahun, tetapi ada ses-
uatu yang sangat tepat dalam apa 
yang ibunya lakukan dalam kesi-
bukan membesarkan kanak-
kanak sejak bertahun-tahun. 
Ibunya telah memperlihatkan 
bahawa hidupnya adalah biara itu 
sendir i .  Amalannya adalah 
"membesarkan anak-anak".

Saya selalu menyukai kalimat 
ini dari Robert Lax: "Tugas 
dalam hidup bukanlah mencari 
jalan di hutan seperti mencari 
irama untuk berjalan." 

Mungkin irama anda "monas-
tik", mungkin "domestik". Rutin 
berdoa adalah sangat penting seb-
agai amalan seseorang penganut 
agama, seperti juga tugas kita 
sebagai dalam menjaga negara 
kita. — Hakcipta Terpelihara 
1999-2021 @ Fr Roh Rolheiser 

Dikisahkan  da lam In j i l 
Markus 1:7-11 peristiwa 

Yesus menerima pembaptisan. 
Peristiwa ini juga dikisahkan 
oleh Matius (Mat 3:13-17) dan 
Lukas (Luk 3:21-22) dengan 
penekanan yang berbeza-beza. 
Secara tidak langsung juga Injil 
Yohanes (Yoh 1:32-34) merujuk 
pada peristiwa itu.

Seperti orang ramai yang lain, 
Yesus datang mengikuti seruan 
Yohanes Pembaptis untuk dibap-
tis sebagai tanda bertaubat, seb-
agai tanda menyatakan diri 
mahu menjauhi hal-hal yang 
menghalang kehadiran Yang 
Ilahi sendiri. 

Dalam baptisan itu terjadi ses-
uatu yang khas pada Yesus. 
Inilah yang disampaikan Injil. 
Khusus bagi perayaan tahun ini, 
baiklah Injil Markus dibaca den-
gan latar kedua bacaan yang 
mendahuluinya, yakni Yes 55:1-
11.

Dari bacaan pertama (Yes 
55:1-11) kita dengar mengenai 
Tuhan yang memperhatikan 
umatNya yang kehausan di ten-
gah jalan. Air, penyangga hidup, 
diberikan dengan percuma, tiada 

dikenakan bayaran, sebagai rah-
mat supaya mereka dapat pulang 
dari pembuangan.

Pemberian sederhana ini baru 
permulaan. Kebaikan lain dijan-
jikan: makanan, tempat tinggal, 
keperluan hidup, dan baru 
s e t e l a h  i t u  h a l - h a l  y a n g 
menyangkut  hidup rohani: 
kehidupan agama ("Perjanjian"), 
pertaubatan, kemampuan men-
dengar sabda ilahi.

Air yang dipakai dalam bapti-
san di Yordan mengingatkan 
betapa dekatnya Tuhan kepada 
umat yang mau datang kembali. 
Pembaptisan yang dijalankan 
Yohanes menjadi ungkapan 
manusia mau mendekat kembali 
kepada-Nya. Namun demikian, 
disedari pula betapa kehidupan 
umat mudah mengering.

Yohanes Pembaptis bukan 
sebarang tokoh. Dalam ingatan 
orang, dia itu orang suci yang 
mempesona. 

Orang-orang datang kepadan-
ya meminta nasihat, mencari 
kejernihan batin di tempat ia 
tinggal, yaitu di padang gurun 
yang kersang. Di situ ia men-
curahkan air pertaubatan dalam 

kehidupan yang mulai menger-
ing.

Mereka datang kepadanya 
minta dibaptis (ay. 4-5) agar siap 
mendapat pengampunan dosa. 
Dalam gambaran orang, Yohanes 
itu seorang nabi (ay. 6) dan utu-
san Tuhan yang datang "menda-
hului" dan "mempersiapkan 
jalan" bagiNya (ay. 2b; hasil 
paduan Kel 23:20 dan Mal 3:1). 
Dia adalah orang yang berseru-
seru di padang gurun, tempat 
kersang, meminta agar diper-
siapkan jalan bagi Tuhan yang 
mendatangi umatNya.

Tetapi tokoh yang sedemikian 
besar ini mengaku, dirinya 
hanya pewarta kedatangan dia 
yang lebih berkuasa (ay. 7).

Seper t i  d ica ta t  Markus , 
tampillah tokoh yang diwartakan 
Yohanes. Anehnya, dia tidak 
seperti yang dikatakan Yohanes, 
yang membaptis orang dengan 
Roh Kudus, malah minta dibap-
tis oleh Yohanes!

Dan segera sesudah ia dibap-
tis, Yesus dikatakan melihat lan-
git terbelah, Roh Kudus turun, 
dan terdengar suara yang men-
gatakan kepada-Nya bahawa Dia 

1Putera terkasih yang mendapat 
perkenan dari atas.

Bila dibaca dalam konteks 
peristiwa pembaptisan orang 
banyak oleh Yohanes, peristiwa 
pembaptisan Yesus ini memper-
lihatkan datangnya kekuatan-
kekuatan ilahi bersama sang 
Putera terkasih untuk menyertai 
perjalanan umat yang telah 
menyatakan kesediaan untuk 
berganti haluan tadi.

Yesus datang seperti orang 
ramai untuk menerima baptisan 
taubat. Bukan hanya kesediaan-
nya memberi ruang gerak bagi 
Roh Tuhan menjadi nyata, 
mela inkan juga kehadiran 
kekuatan ilahi sendiri. 

Kemahuannya  berbahagi 
kehidupan dengan orang banyak, 
kesediaannya ikut merasakan 
kegelisahan dan kerisauan orang 

banyak dalam menant ikan 
kedatangan yang dijanjikan, itu-
lah yang membuatnya dipenuhi 
Roh, yang menjadikannya orang 
yang amat dekat dengan Yang 
Ilahi sendiri dan diserahi tugas 
menghadirkan-Nya kepada siapa 
saja.

Keterbukaannya untuk berbagi 
keprihatinan dengan orang ban-
yak menjadi jalan bagi Yang 
Ilahi untuk hadir di tengah-ten-
gah manusia. Yang Maha Kuasa 
tidak meninggalkan kemanu-
siaan yang gelisah, yang mend-
erita, yang mengalami kesusah-
an. 

Sekarang ini juga Yang Ilahi 
masih bisa hadir menghibur dan 
menolong yang menderita lewat 
kesediaan orang-orang yang 
mempedulikan keadaan mereka. 
— santapan rohani 

PESTA PEMBAPTISAN TUHAN 
(TAHUN B)
YesaYa 55:1-11 

1 Yohanes 5: 1-9
markus 1: 7-11

Tuhan adalah terang, di dalam Dia tidak ada kegelapan!
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Adakah anda 
mempunyai 

persoalan agama, 
Kitab Suci atau 
ajaran Gereja?

Hantarkan               
soalan anda ke:

HERALD
5, Jalan 

Robertson, 
50150

Kuala Lumpur
ATAU
Fax: 

03-20268293
Email: 

editor@herald.com.
my 

Tanya
Jawab Soalan: Suatu ketika dahulu, semasa Misa 

Kudus berlangsung, ia diselitkan dengan be-
berapa perkongsian serta persembahan video 
singkat sebelum berkat penutup. Saya lihat 
ramai umat yang pulang sebelum berkat pe-
nutup. Paderi mengatakan umat yang pulang 
sebelum berkat penutup sama sahaja tidak 
menghadiri Misa. Apakah benar demikian? 

Jawaban: Ya. seseorang yang pulang sebelum 
Ekaristi selesai, adalah seperti tidak meraya-
kan Ekaristi. Oleh itu kita perlu mengenal dan 
mengerti terlebih dahulu akan Ekariti. 

Pertama, “Perayaan Ekaristi adalah tinda-
kan Kristus sendiri bersama umat Tuhan yang 
tersusun secara hirarki” (PUMR 16). Ekaristi 
merupakan “sumber dan puncak hidup Gereja”. 

Ekaristi merupakan hal utama bagi umat ber-
iman kristiani kerana di sanalah setiap orang 
Katolik menyambut Tubuh Kristus yang mem-
berikan kekuatan baru dan menyatukan dengan 
Kristus. Pengertian ini mencerminkan bahawa 
Ekaristi sesuatu yang utama dan wajib bagi 
setiap orang Katolik.

Kedua, perayaan Ekaristi bukan perayaan mi-
lik para uskup, paderi dan diakon sahaja teta-
pi perayaan seluruh umat beriman. Pedoman 
Umum Misa Romawi (PUMR) telah menyata-
kan bahawa “Kehadiran dan penyertaan aktif 

umat beriman mengungkapkan dengan lebih 
jelas bahawa pada hakikatnya perayaan Eka-
risti adalah perayaan umat” (PUMR 19). Maka, 
Perayaan Ekaristi sesungguhnya perayaan mi-
lik bersama Gereja, terutama umat Tuhan.

Hal yang perlu disedari adalah Ekaristi itu 
merupakan“Liturgi”. Untuk itu, sebagai per-
ayaan milik Gereja ini, Ekaristi sebagai sebuah 
liturgi menjadi tanggung jawab semua umat. 
Hal ini ditegaskan oleh Konsili Vatikan II ba-
hawa “Bonda Gereja sangat menginginkan, su-
paya semua orang beriman dibimbing ke arah 
keikut-sertaan yang sepenuhnya, sedar dan ak-
tif dalam perayaan-perayaan Liturgi”(SC 14).

Kemudian, hal lain yang perlu difahami 
berkaitan dengan Ekaristi adalah bagian-bagian 
dalam Perayaan Ekaristi. Ekaristi secara pokok 
terdiri dari dua bahagian, iaitu Liturgi Sabda 
dan Liturgi Ekaristi yang adalah suatu kesat-
uan, berhubungan erat satu sama lain sehingga 
satu tindakan ibadat (Bdk. PUMR 28). 

Selain itu, PUMR secara jelas menyatakan 
ada dua ritus lain, iaitu “ritus pembuka dan 
ritus penutup”. Oleh sebab itu, Perayaan Eka-
risti yang adalah milik bersama Gereja, dilak-
sanakan dengan kebersamaan dari awal hingga 
akhir.

Mentaliti umat yang seringkali masih merasa 
bahawa Ekaristi yang terpenting adalah pen-

erimaan “Komuni” memang tidak betul. Con-
toh nya, umat terlambat ke Perayaan Ekaristi 
dan terlepas Liturgi Sabda kerana menganggap 
Komuni sahaja yang penting. Pemahaman dan 
mentaliti seperti itu tidak dapat dibenarkan ker-
ana Komuni dapat disambut ketika orang juga 
mendengarkan Sabda Tuhan yang membawa 
orang mempersiapkan menyambut Tubuh Kris-
tus. 

Dengan kata lain, umat kurang faham atau 
memiliki pemahaman yang keliru tentang “Ko-
muni”. Komuni Kudus seolah-olah yang paling 
utama manakala bahagian Misa lain tidak pent-
ing. 

Penting untuk difahami bahawa semua baha-
gian Ekaristi sama pentingnya, bahawa Ekaristi 
adalah kesatuan yang tidak terpisah. 

Begitu juga ketika umat pulang tanpa doa 
penutup mahupun berkat. Ini sesungguhnya 
tidak dibenarkan. Umat perlu memahami baha-
wa Ekaristi sebagai satu kesatuan, tidak boleh 
meninggalkan salah satu bahagian pun dalam 
perayaan Ekaristi.

Adalah digalakkan, setiap Gereja menganjur-
kan pembentukan Liturgi agar umat memahami 
setiap bahagian Misa dan tidak ada yang pu-
lang sebelum berkat penutup atau ada yang sen-
gaja datang selepas Liturgi Sabda. — sumber 
hidupkatolik.com 

Berkat penutup Misa 

Mother General FSIC sambut 
ulang tahun religius ke-50

HERALD Januari 10, 2021

KOTA KINABALU: Jubli adalah 
masa untuk keraian, sukacita dan 
bersyukur di atas segala berkat 
serta pemberian Tuhan. Ia juga 
adalah masa untuk melihat kem-
bali berkat-berkat dan meneruskan 
perjuangan untuk menerima berkat 
selanjutnya," kata Uskup Agung 
John Wong yang ditujukan kepada 
para jublirian Kongregasi Francis-
can Sisters of the Immaculate Con-
ception (FSIC).

FSIC merupakan kongregrasi 
religius wanita tempatan yang ak-
tif melayani di Sabah khususnya 
dalam pendidikan, penjagaan 
orang tua dan pelayanan pastoral.

Pada 12 Disember 2020, Mother 
General FSIC, Sr M Frances Mani 
menyambut ulang tahun religiusn-
ya yang ke-50 manakala Sr Lilian 
Unsoh meraikan ulang tahun reli-
giusnya yang ke-40.

Empat orang anggota FSIC lagi 
merayakan ulang tahun religius 
ke-25. Mereka ialah Sr M. Liliana 
Gubod, Sr Olga Mary, Sr M.Doris 
Abiu dan Sr Clara Orow.

Persiapan sambutan ulang tahun 
religius ini sesungguhnya telah 
dirancang dengan kehadiran kelu-
arga dan umat namun disebabkan 
pandemik, ia dirayakan secara ter-
tutup.

Walau bagaimanapun, dengan 
aplikasi ZOOM, para sister FSIC 
yang berada di seluruh Sabah, Se-
menanjung Malaysia dan Filipina 
dapat mengikuti majlis kesyuku-
ran tersebut malah menyampaikan 
ucapan serta lagu "happy feast 
day" kepada para jublirian.

Sebelum aplikasi ZOOM dibuka 
untuk ucapan dan persembahan 

video, terlebih dahulu para jublir-
ian ini diraikan dalam Perayaan 
Ekaristi yang dipimpin oleh Father 
Andrew Kim. 

Memilih tema, "jika Tuhan 
boleh bekerja melalui saya, Dia 
juga boleh bekarya melalui se-
siapa sahaja" dari Sto Fransis dari 
Assisi, Mother General FSIC, Sr 
Frances Mani berkata, mengimbas 
50 tahun petualangannya dalam 
hidup religius, Tuhan itu sungguh 
nyata, kasih dan kuasa-Nya benar-
benar terjadi dalam dirinya. 

"Setiap hari merupakan pengala-
man perjumpaan akan kehadiran 

Tuhan. Perayaan ulang tahun ke-
50 ini mengingatkan saya untuk 
sentiasa bersyukur sebagai seorang 
religius dan sentiasa positif dalam 
menghadapi cabaran getir dengan 
berandal kepada cinta kasih Tu-
han," ujar Sr M. Frances seraya 
merakamkan penghargaan dan ter-
ima kasih kepada seluruh keluarg-
anya, keluarga FSIC, para klerus 
dan sahabat yang telah membantu 
serta menyokongnya sepanjang 50 
tahun menjadi religius. 

Beliau juga memberikan gala-
kan kepada para belia yang mem-
punyai panggilan menjadi paderi 

atau religius, agar berani mening-
galkan zon selesa dan menyerah-
kan kepercayaan kepada Tuhan 
yang pastinya melindungi serta 
mempunyai rencana indah untuk 
anak-anak-Nya. 

Uskup Cornelius Piong, Ketua 
Keuskupan Keningau dalam uca-
pannya yang dipetik dari buku 
cenderahati perayaan ulang tahun 
religus enam orang anggota FSIC 
itu menulis, "Saya yakin Yesus 
yang mendengar dan mengutus  
kamu sebagai Religius menjadi 
satu kesaksian bagi kita umat Kris-
tus, khususnya para belia supaya 

sentiasa peka terhadap panggilan 
Tuhan untuk rela bekerja di la-
dang-Nya yang luas ini."
"Semoga kasih Tuhan sentiasa 
menyertai kalian," ucap Ketua 
Keuskupan Sandakan, Uskup Ju-
lius Dusin Gitom. Prelatus itu juga 
mendoakan agar para jublirian 
sentiasa dipenuhi dengan kebijak-
sanaan dan pengetahuan dalam 
memenuhi panggilan tuhan, "un-
tuk menyembuhkan yang terluka, 
bersatu dengan mereka yang ter-
jatuh dan membawa mereka yang 
sesat kembali kepada Tuhan (Sto 
Francis dari Assisi). 

Dari kiri, Sr Lilian Gubod, Sr Clara, Sr Lilian Unson, Sr Frances Mani (Mother General FSIC), Sr Olga dan Sr Doris Abiu. 
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Sahabat kecil Yesus
hari raya pembaptisan tuhan
10 Januari 2021

Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan Roh 
seperti burung merpati turun ke atas-Nya. Lalu terdengarlah 

suara dari syurga: "Engkaulah Anak-Ku n  yang Kukasihi 4 , 
kepada-Mulah Aku berkenan." (Markus 1:10-11) 

Mari Mewarna 

Semasa kita dibaptis, kita diberi misi untuk mem-
bawa Khabar Gembira Tuhan kepada sesiapa sa-
haja yang kita temui. Kita boleh membawa Khabar 
Gembira itu dengan menunjukkan sikap baik, saling 

menghormati dan menyayangi alam sekitar. 

Cari LAPAN perbezaan pada gambar di bawah. 

Apakah yang 
dilihat oleh 
Yohanes selepas 
membaptis 
Yesus di Sungai 
Yordan?
Sambungkan 
titik-titik pada 
gambar ini dan 
warnakan ia 
dengan warna 
kegemaran 
adik-adik. 
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KENINGAU: Memilih pelayanan dalam 
NGO Kristian memerlukan keberanian dan 
komited kerana ia tidak sama dengan peker-
jaan atau kerjaya lain. Pertama, anda perlu 
keluar dari zon selesa dan perlu ada semangat 
kerohanian yang tinggi," kata Caroline Liew, 
dari Senangang, merupakan seorang pekerja 
misi World Vison Malaysia, (WVM) sebuah 
NGO yang berfokus membantu orang-orang 
yang memerlukan, tanpa mengira agama, 
bangsa dan latar belakang. 

Carol, pemegang Ijazah Muda Sosiologi 
dan Anthropologi Sosial UMS menjadi tetamu 
jemputan Radio Online Kekitaan FM pada 14 
Disember 2020 bersama DJ Emui. 

Seorang belia Katolik yang aktif menyer-
tai pelbagai kem, seminar dan aktiviti rohani, 
Carol mengatakan bahawa WVM, sebuah or-
ganisasi bukan kerajaan yang menggunakan 
nilai-nilai Kristian, komited melayani golon-
gan miskin khususnya kanak-kanak. Kini Car-
ol bersama rakan-rakannya sedang melayani 
di Sook, Nabawan. 

Ditanya mengapa memilih bidang pelay-
anan kemanusiaan sedangkan belia lain lebih 
suka memilih pekerjaan di bandar, Carol men-
jelaskan bahawa bekerja di platform pelayanan 
kemanusiaan adalah panggilan dan berkat. 

Beliau mendapat inspirasi dari ibu bapanya 

yang juga aktif melayani. Menurut Carol, ba-
panya seorang katekis dan sentiasa melayani 
di stasi luar. “Apabila dia kembali, dia sentiasa 
menceritakan sukacita pengalamannya sema-
sa melayani. Ini memberi pengaruh baik dan 
ilham kepada saya untuk melakukan perkara 
yang sama.”

Selepas graduasi, didorong oleh rakan dan 
Bapa Uskup Cornelius merupakan antara yang 
menyokong Carol untuk menyertai WVM.  

Carol juga menjelaskan skop tugasnya seba-
gai pelayan kemanusiaan iaitu mengenal pasti 
cabaran yang dihadapi komuniti kanak-kanak 
dan masyarakat serta perancangan jangka pan-
jang. 

Menurut Carol juga, dia sudah biasa dengan 
cabaran getir misalnya kemalangan kecil dis-

ebabkan keadaan jalan raya yang teruk serta 
tidak ada kemudahan elektrik, Internet atau air 
bersih di kawasan-kawasan yang dilawati atau 
dilayaninya. 

“Semua ini dapat dilalui dengan kekuatan 
Roh Kudus. Segala kepayahan dan kesukaran 
akan hilang melalui persahabatan dan wajah-
wajah riang mereka yang dilayani,” kata 
Carol. 

Carol juga pernah melayani komuniti 
Orang Asli di semenanjung selama beberapa 
bulan dan berpeluang belajar di Kalimantan, 
Indonesia untuk memperkasakan lagi pelay-
anan bantuan kemanusiaan. 

WVM diasaskan pada tahun 1950 oleh Dr 
Bob Pierce, seorang pastor dari Amerika. Dr 
Bob mengasaskan WVM semasa berada di 
China di mana dia membantu seorang kanak-
kanak yang mahu belajar tetapi tidak dapat ke 
sekolah akibat kemiskinan. Dr Bob berusaha 
menghantar kanak-kanak itu kepada seorang 
guru besar misionari yang membantu kanak-
kanak mendapat pendidikan.

Bermula dari usaha kecil itu, kini WVN 
berkembang di seluruh dunia, berdedikasi 
membantu keluarga miskin dan ketidakadilan 
serta berjuang memperlihatkan cinta kasih 
Tuhan kepada semua orang. 

Belia kongsi pengalaman sukacita menjadi pekerja 
bantuan kemanusiaan NGO Kristian 

Melihat kembali tahun 2020, kita pasti  
melihat banyak ulangan kata-kata negatif, 
seperti ‘tidak pasti’, ‘sukar', ‘mengkhuatir-
kan', , dan ‘stres’, serta banyak kata-kata 
yang menyimpulkan tahun 2020 begitu 
mencabar. Tidak ada siapa yang tahu apa 
yang akan terjadi pada tahun baharu 2021 
ini kerana Covid-19 masih menular. 

Namun, pandemik atau tidak, mari me-
nyerahkan hidup kita di tangan Tuhan dan 
percaya bahawa akhirnya, Tuhan akan 
melindungi serta membimbing kita pulang 
kepada-Nya.

Pada awal bulan tahun 2021 ini, dengan 
iman dan harapan, marilah melihat kata-
kata bijak dari orang-orang kudus, yang ra-
mai di antaranya sangat menderita semasa 
di bumi. Orang-orang kudus ini sentiasa 
percaya dan berpegang kepada kasih Bapa 
Syurgawi meskipun pada “masa-masa 
tidak pasti”. 

l Letakkan semua kepedulianmu tentang 
masa depan dengan penuh kepercayaan di 
tangan Tuhan, dan biarkan dirimu dibimb-
ing oleh Tuhan seperti anak kecil. — Santa 
Teresa Benedicta dari Salib

l Selain dosa, kegelisahan adalah keja-
hatan terbesar yang boleh menimpa jiwa. 
Tuhan menyuruh engkau berdoa dan 
Dia melarang engkau untuk khuatir —                                            
St Francis de sales 

l Jangan habiskan energimu untuk hal-
hal yang menimbulkan kekhuatiran, kece-
masan, dan kesedihan. Hanya satu hal yang
diperlukan: Nyalakan semangatmu dan 
cintailah Tuhan— Santo Padre Pio

l Iman adalah mempercayai apa yang 
tidak engkau lihat. Pahala dari iman adalah 
melihat apa yang engkau percayai — Santo 
Agustinus dari Hippo

l Hiduplah dalam iman dan harapan, 
meskipun dalam kegelapan, kerana dalam 
kegelapan ini Tuhan melindungi jiwa. 
Serahkan perhatianmu kepada Tuhan 
kerana engkau adalah milik-Nya dan Dia 
tidak akan melupakanmu. Jangan berfikir 
bahawa Dia meninggalkanmu sendirian, 
kerana itu akan melukai hati-Nya — Santo 
Yohanes dari Salib

l Tidak ada hal besar dapat dicapai tanpa 
banyak menderita — Santa Katarina dari 
Sienna

l Jangan khuatir  tentang masa hadapan.  
Serahkan segalanya di tangan Tuhan kera-

na  Dia akan menjagamu — Santo Yohanes 
Pembaptis de la Salle

l Siapa selain Tuhan yang dapat member-
imu perdamaian? Pernahkah dunia dapat 
memuaskan hati? — Santo Gerard Majella 

l Tataplah terus kepada Tuhan dan serah-
kan itu kepada-Nya. Hanya itu semua yang 
harus engkau khuatirkan. — Santa Jane 
Frances de Chantal

l Rahsia kebahagiaan adalah menjalani 
saat demi saat dan bersyukur kepada Tu-
han atas apa yang Dia kirimkan kepada kita 
setiap hari atas kebaikan-Nya — Santa Gi-
anna Molla

l Jika Tuhan mengirimkan banyak pend-
eritaan, itu pertanda bahawa Dia memi-
liki rencana besar untukmu, dan tentunya 
ingin menjadikan engkau orang kudus. — 
Santo Ignatius Loyola

l Hidup bersama Kristus adalah petu-
alangan yang luar biasa — Santo Yohanes                  
Paulus II 

12 ungkapan orang-orang 
kudus untuk memulai 2021 
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Wirawati COVID-19, religius jadikan 
pengalaman pahit menjadi berkat 
MUMBAI: Selepas sembuh dari 
penyakit coronavirus, Sister 
Sneha Joseph dari Kongregasi 
Roh Kudus menggunakan pen-
galamannya menghidap virus 
tersebut dengan menderma plas-
ma kepada mereka yang memer-
lukan. 

Beliau merupakan satu-satun-
ya wanita India dan yang perta-
ma menderma plasma sebanyak 
lima kali serta menerima pengik-
tirafan di atas karya mulianya 
itu. 

Sr Joseph, pengarah eksekutif 
Hospital Roh Kudus Mumbai 
telah diumumkan sebagai 'wira 
Covid-19' pada 1 November 
2020, oleh Bhagat Singh Ko-
shyari Gabenor di Maharash-
tra, India kerana sumbangannya 
menderma plasma sebanyak lima 
kali. 

Terapa konvalsen plasma me-
merlukan pesakit Covid-19 dis-
untik dengan plasma yang bekas 

penderita Covid-19. Penghidap 
Covid-19 yang telah sembuh 
mempunyai plasma yang kaya 
dengan antibodi. 

“Sebagai seorang bekas pesakit 
Covid-19, saya memahami pend-
eritaan yang dilalui oleh pesakit 

Covid-19. Saya mahu membantu 
orang yang paling memerlukan 
dengan menderma plasma saya 
kepadanya,” ujar Sr Joseph yang 
menghidap Covid-19 pada bulan 
Mei tahun lalu dan dirawat ham-
pir tiga minggu di hospital. 

“Semasa menjadi pesakit Cov-
id-19, keadaan diri saya amat 
lemah dan semakin memburuk 
apabila paru-paru saya turut di-
jangkiti. Tetapi dengan cekal 
menghadapi penderitaan itu ber-
sama Tuhan,” ujar rahib yang 
berusia 57 tahun itu. 

Sebulan selepas sembuh, Sr 
Joseph menjalani pemeriksaan 
kesihatan dan mendapati anti-
bodinya amat tinggi. Berdasar-
kan ujian darah, beliau dalam 
kategori darah AB yang men-
jadikan Sr Joseph penderma 
darah sejagat iaitu beliau boleh 
menderma plasma kepada sesia-
pa sahaja. 

Sr Joseph menderma plasman-
ya kepada Hospital di Mumbai 
yang merawat ramai pesakit mis-
kin. Selepas 20 hari menderma 
kali pertama, ujian mendapati 
darah Sr Joseph tetap mempun-
yai kiraan antibodi yang tinggi. 

Oleh itu, beliau mengulangi 

menderma plasma sebanyak dua 
kali. Pada masa inilah, Hospital 
Naik mengiktiraf Sr Joseph se-
bagai wanita pertama di Maha-
rashtra yang menderma plasma 
sebanyak tiga kali.

Tidak lama kemudian, hospital 
menghubungi Sr Joseph kerana 
terdapat seorang pesakit yang 
amat memerlukan plasma jenis 
AB. 

Pada mulanya, Sr Joseph 
telah merancang untuk men-
derma plasma kepada Hospital 
Hiranandani tetapi disebabkan 
pesakit itu, beliau berjanji akan 
menderma buat kali kelima ke-
pada hospital tersebut dan saya 
bersyukur kerana masih dapat 
melakukan demikian.”

 Maksimum 10 orang pesakit 
telah menerima plasma dari Sr 
Joseph. Ini  sudah pasti keajai-
ban yang dikurniakan oleh Tu-
han, ujar Sr Joseph. — LiCas-
news/Matters India

Uskup Korea peringatkan perbezaan 
dapat diatasi dengan dialog damai 
SEOUL, Korea: Ketua baharu Kon-
ferensi para Uskup Korea meminta 
komuniti antarabangsa  untuk terus 
menebarkan harapan dalam meng-
hadapi  pandemik virus corona.

“Kita mesti menentukan apa 
yang penting dalam hidup kita,” 
kata Uskup Agung Mathias Lee 
Yong-hoon dari Suwon. 

“Kita harus berhenti sejenak dan 
merenungkan apa yang terjadi dan 
berkomitmen untuk memberikan 
cinta dan membantu mereka yang 
menderita.”

Uskup itu mengatakan bahawa 
dunia perlu menghadapi rintangan 
yang disebabkan oleh pandemik 
dengan saling menyokong dan 
memberi semangat. 

“Saya berdoa semoga pande-
mik segera berakhir,” kata Uskup 
Agung Yong-hoon, seraya menam-
bah bahawa virus adalah salah satu 
efek dari kerosakan  alam sekitar 
dan tindakan sewenang-wenang 
terhadap bumi “rumah kita ber-
sama”.

Mengingati bahawa Korea Se-
latan sedang merayakan peringa-
tan dua abad kelahiran St. Andrew 
Kim Dae-geon, pastor dan mar-
tir pertama Korea, Uskup Agung 
Yong-hoon mengatakan umat Ka-
tolik Korea dipanggil untuk men-
jadi “terang dan garam dunia” dan 
mereka harus kembali berbangga 
dengan identiti Katolik mereka.

Prelatus itu mengatakan Gereja 

Korea harus lebih komited untuk 
membela kehidupan, melindungi 
alam sekitar, dan mempercepat 
proses penyatuan dan perdamaian 
antara dua Korea.

Prelatus itu mengatakan pem-
baharuan dan keterlibatan dalam 
kegiatan pastoral harus menjadi 
landasan untuk pertumbuhan lebih 
lanjut dalam Gereja di Korea.

Beliau mengatakan perbezaan 
dapat diatasi melalui dialog damai 
dengan menghormati peranan serta 
idea masing-masing.

Pemimpin Katolik itu mengata-
kan para pemimpin politik harus 
menemukan kesamaan kerana 
“hanya budaya mendengarkan dan 
saling menghormati yang dapat 
menjamin masa depan kita.”

“Bahkan dalam situasi yang pal-
ing rumit kita harus mampu mene-
ladani Orang Samaria yang Baik,” 
kata Uskup Agung Yong-hoon.

Katanya, “seorang pemimpin se-
jati tidak pernah merujuk pada di-
rinya sendiri, tetapi tahu bagaimana 
mendengarkan dan tidak dibe-
bani oleh fikiran diri sendiri.” —                       
LiCASnews.com 

Yesus Firman kekal, sentiasa 
ingin berkomunikasi dengan kita 

BUENOS AIRES: Meskipun Kon-
gres Argentina menyetujui undang-
undang yang membenarkan aborsi, 
Gereja Katolik di negara itu berjanji 
untuk melanjutkan komitmen mel-
ayani setiap kehidupan manusia, ter-
masuk kehidupan yang belum lahir.

“Gereja di Argentina ingin men-
egaskan kembali, bersama saudara 
dan saudari dari agama berbeza 
dan juga banyak orang yang tidak 
beragama, bahawa Gereja akan 
terus bekerja dengan keteguhan 

dan semangat dalam perawatan 
dan pelayanan kehidupan,” kata si-
aran akhbar Konferensi para Uskup 
Argentina yang dikeluarkan serta 
merta selepas kerajaan mengumum-
kan keputusannya dalam hal peng-
guguran janin. 

Para Uskup kesal akan pemer-
intah yang mengabaikan perasaan 
rakyat, yang dalam pelbagai cara, 
mengungkapkan sokongan mereka 
terhadap kehidupan. 

Argentina menjadi salah satu dari 

sedikit negara di Amerika Latin 
yang mengizinkan aborsi hingga 
minggu ke-14 kehamilan.

Meskipun undang-undang baharu 
aborsi itu telah dikuatkuasa, para 
pemimpin Gereja Katolik  berjanji 
untuk “terus berjuang demi kehidu-
pan" bukan sahaja mengenai aborsi 
tetapi golongan kanak-kanak yang 
miskin dan tidak dapat ke sekolah, 
golongan penganggur dan yang ke-
laparan akibat pandemik. — media 
Vatikan 

TAKHTA SUCI: Sri Paus Fransis-
kus mengajak umat beriman untuk 
mengundang Tuhan masuk ke dalam 
rumah mereka, keluarga mereka, un-
tuk berbahagi dengan-Nya kelema-
han dan ketakutan mereka agar me-
mungkinkan Dia untuk mengubah 
hidup mereka.

Berbicara dalam Angelus pada 
hari Minggu kedua setelah Natal, 3 
Januari 2021, Sri Paus merenungkan 
kelembutan Anak Yesus di palun-
gan, dan merenungkan Injil Yohanes 
(Yoh 1: 1) seraya menjelaskan, teru-
tama dalam pengantar, bahawa “Injil 
itu memberitahukan kepada kita ten-
tang Dia sebelum Dia lahir.”

“Dia yang kita kontemplasikan di 
saat Kelahiran-Nya, sudah ada se-
belumnya: sebelum segala sesuatu 
dimulai, sebelum alam semesta. 
Dia ada sebelum ruang dan waktu. 
‘Dalam Dia ada hidup’ (Yoh 1: 4), 
sebelum kehidupan muncul.”

Sangti Papa mengatakan bahawa 
“Santo Yohanes menyebut Dia Log-
os, iaitu Firman.” Dan kata itu, lanjut 
Fransiskus, berfungsi untuk meng-
komunikasikan, “seseorang tidak 
berbicara sendiri, seseorang berbic-
ara dengan seseorang.”

Putera Bapa, jelas Sri Paus, “ingin 
mengatakan kepada kita tentang in-
dahnya menjadi anak-anak Tuhan,” 
Dia ingin menghilangkan kegelapan 
kejahatan dari kita, “Dia adalah 
‘hidup’ yang tahu kehidupan kita 
dan ingin mengatakan bahawa Dia 

selalu mencintai mereka.”
“Yesus adalah Firman Tuhan yang 

kekal, yang selalu memikirkan ten-
tang kita dan ingin berkomunikasi 
dengan kita,” kata Bapa Suci. Den-
gan demikian, seperti yang dikata-
kan Injil hari ini kepada kita, Yesus 
melampaui kata-kata, dan memang, 
“Sabda itu sudah menjadi manusia 
dan tinggal di antara kita.” 

Prelatus itu merenungkan 
bagaimana Santo Yohanes memilih 
kata daging, yang menunjukkan 
kondisi manusiawi kita dalam segala 
kelemahannya, dalam segala kera-
puhannya. “Dia mengatakan kepada 
kita bahawa Tuhan menjadi rapuh 
sehingga Dia dapat menyentuh kera-
puhan kita dari dekat,” kata Sri Paus.

“Dengan memperlihatkan luka-
luka daging-Nya kepada Bapa Yesus 
menjadi perantara bagi kita.” 

Sejak saat Tuhan menjadi manu-
sia tidak ada satu pun kehidupan kita 
yang asing bagi-Nya, “Tidak ada 
yang Dia pandang rendah, kita dapat 
berbahagi segalanya dengan-Nya.”

 “Saudara, saudari terkasih, Tuhan 
menjadi daging untuk mengatakan 
kepada kita semua bahawa Dia men-
gasihi kita, dalam kelemahan kita; 
dalam keadaan diri kita yang sangat 
tidak layak. Tuhan tidak pernah me-
lepaskan diri-Nya dari kemanusiaan 
kita, seperti yang dikatakan Injil, 
“Dia datang untuk tinggal di antara 
kita bukan sekadar datang mengun-
jungi kita.” — media Vatikan 

Gereja tetap lindungi kehidupan 
meski pemerintah benarkan aborsi 



VATIKAN: Memberikan nama ke-
pada seorang anak adalah keputu-
san penting dan apa bunyi nama itu 
bukan satu-satunya hal yang harus 
dipertimbangkan oleh ibu bapa, 
kata Kardinal Luis Antonio Tagle. 

Oleh kerana itu, lanjut kardinal, 
memberikan nama adalah proses 
penting kerana nama adalah hal 
“sakral”.

Prefek Kongregasi Evangelisasi 
Bangsa-Bangsa di Vatikan itu me-
negaskan, “Nama bukan sekadar 
label. Nama mengandung identiti 
seseorang.” 

Pernyataan itu diungkapkan kar-
dinal itu semasa memimpin Misa 
di Pontifical Filipino College di 
Roma, Itali, 1 Januari, sempena 
Hari Raya Santa Maria Bonda Tu-
han. 

Kardinal itu kemudian men-
ceritakan bagaimana dia “terluka” 
setelah tahu bahawa anak-anak, 
terutama yang baharu lahir, di kem 

pelarian yang dikunjunginya tidak 
diberikan“martabat dari nama.” 

Menurut kardinal, pemberian 
nama kepada mereka itu adalah il-
egal kerana mereka diberikan nama 
yang tidak ada identiti berkaitan ne-
gara tuan rumah. Mereka cuma di-
berikan angka sebagai nama mere-
ka. Saya terkejut dengan keadaan 
itu, masih ada kanak-kanak yang 
hanya diberikan nama sempena 
nombor atau angka sahaja?”kata 
Kardinal Tagle.

“Ini menyebabkan mengapa saya 
menyedari betapa sakralnya nama 
itu.” 

Ketika merenungkan bacaan hari 
itu, kardinal mengingatkan umat 
beriman bahawa “Tuhanlah yang 
memberkati orang” dan “nama dari 
Tuhan itulah berkat.

"Saat Tuhan datang, Tuhan me-
nyelamatkan. Tuhan tidak meng-
hancurkan tapi menyelamatkan.” 
—  CBCP/Media Vatikan

Budaya peduli, jalan 
kepada perdamaian
ROMA: “Budaya peduli adalah 
jalan menuju perdamaian” adalah 
tema Hari Perdamaian Sedunia 
2021.

Tema itu menurut Sri Paus Fran-
siskus “didedikasikan untuk pedu-
li pada sesama dan pada ciptaan,” 
dan “peristiwa menyakitkan yang 
menandai jalan umat manusia 
dalam satu tahun terakhir, teru-
tama pandemik, mengajarkan kita 
betapa pentingnya menaruh perha-
tian pada masalah sesama dan ikut 
merasakan keprihatinan mereka.” 

Sikap itu, lanjut Sri Paus, 
“mewakili jalan yang menuju 
perdamaian” dan sikap itu juga 
"menyokong perkembangan 
masyarakat yang lebih baik." 

Sri Paus Fransiskus berbicara 
demikian semasa memimpin An-
gelus pertama tahun 2021 dari 
Perpustakaan Istana Apostolik, 1 
Januari 2021, yang juga merupa-
kan Hari Perdamaian Sedunia.

Katanya, "Kita semua, lelaki 
dan wanita, pada zaman kita, di-
panggil untuk membuat perdama-
ian menjadi kenyataan setiap hari 
dan di setiap bidang kehidupan, 
dan menghulurkan tangan kepada 
saudara atau saudari yang me-
merlukan kata penghiburan, sikap 
kelembutan, huluran tangan soli-
dariti. ”

Perdamaian, dapat dibangun 
“kalau kita mulai berdamai den-
gan diri sendiri dan dengan orang-
orang sekitar kita.” Ini bererti, 
“menghilangkan hambatan yang 
halangi kita untuk memperhatikan 

orang-orang yang memerlukan 
dan yang melarat.”

Yang diperlukan, tegas Sri Paus, 
adalah mengembangkan men-
taliti dan budaya peduli, “bagi 
mengalahkan ketidakpedulian, 
perselisihan dan persaingan yang  
masih terus terjadi.”

Paus juga menegaskan, “per-
damaian bukan bermaksud tidak 
ada peperangan, sebaliknya ke-
hidupan yang kaya dengan makna, 
yang direncanakan dan dijalani 
dalam pemenuhan peribadi dan 
saling bersaudara dengan sesama. 
Maka, perdamaian yang sangat 
dirindukan dan selalu terancam 
oleh kekerasan, keegoisan dan ke-
jahatan itu boleh terjadi dan dapat 
dicapai.”

“Dalam keluarga-keluarga, 

dalam pekerjaan, di negara-ne-
gara: kita amat memerlukan per-
damaian. 

"Dan sekarang bahawa kita 
berfikir kehidupan hari ini dis-
elesaikan oleh perang, oleh 
permusuhan,oleh begitu banyak 
hal yang menghancurkan … kita 
menginginkan perdamaian. Dan 
itu karunia.”

Mengakhiri renungan Angelus 
Tahun Baharu, Sri Paus Fransis-
kus berdoa agar Perawan Maria 
“memperoleh bagi kita dari sy-
urga, kebaikan perdamaian yang 
berharga” dan berharap agar “per-
damaian akan memerintah dalam 
hati umat dan keluarga; di tempat-
tempat kerja dan rekreasi; dalam 
komuniti-komuniti dan bangsa-
bangsa.” — media Vatikan 

Pada awal abad Kristian, 
ramai orang yang belum 
percaya kepada Tuhan. 

Mereka percaya bahawa ada 
banyak tuhan yang hebat. 

Pada tahun 315, Hilary dila-
hirkan dalam sebuah keluarga 
yang demikian di Poitiers, 
Perancis. Keluarganya kaya-
raya maka Hilary mendapat 
pendidikan yang baik. 

Melalui pembelajaran, Hilary 
tahu bahawa seorang manusia 
harus berlatih  kesabaran, 
lemah lembut, adil dan seban-
yak mungkin melakukan kebajik-
an-kebajikan lain. 

Melalui pembelajaran, Hilary 
juga yakin bahawa hanya ada 
satu Tuhan yang Kekal dan Maha 
Pengasih. Hilary mula membaca 
Kitab Suci dan ketika membaca 
bahagian Musa dan semak yang 
terbakar, beliau sungguh  terke-
san bagaimana Tuhan menyebut 
D i r i - N y a  S e n d i r i :  A K U 
ADALAH AKU. 

Ketika Hilary habis membaca 
seluruh Kitab Suci, beliau mohon 
untuk dibaptis serta mengamal-
kan imannya dengan taat dan 
saleh sehingga terpilih menjadi 
Uskup. 

Namun, kaisar suka mencamp-
uri urusan-urusan Gereja. Ketika 
Hilary menentang kaisar, dia 
dibuang negara.

Meskipun hidup dalam pem-
buangan, Hilary tekun menga-
malkan prinsip-prinsipnya teruta-
ma mengekalkan kesabaran dan 
keberaniannya. Lama-kelamaan 
sifat itu semakin gemilang dalam 
diri orang kudus tersebut. 

Dia juga menulis buku-buku 
tentang iman dan semakin masy-
hur di kalangan umat. 

Para musuh mendesak kaisar 
untuk memulangkannya kembali 
ke kota asalnya maka Hilary dip-
ulangkan ke Poitiers pada tahun 
360. Di situ dia tetap menulis dan 
mengajar iman kepada ramai 
orang. 

Hilary wafat pada usia 52 
tahun. Buku-bukunya memberi-
kan pengaruh besar kepada 
Gereja hingga sekarang ini. Itu 
sebabnya dia diberi gelaran  
Pujangga Gereja.
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Kenali 
Santo Anda 

St Hilary dari Poitiers 
~ 13 Januari ~

Uskup Asia lancar kursus online 
bagi para komunikator pastoral
MANILA: Pejabat Komunikasi 
Sosial (OSC) Federasi Konferensi 
Para Uskup Asia (FABC) mel-
ancarkan tiga kursus untuk pem-
binaan personel pastoral di Asia 
yang diselenggarakan online min-
ggu ini.

“Tuhan kita adalah Tuhan yang 
berkomunikasi, dan komunikasi 
menjadi inti dari misi Gereja,” 
kata Uskup Roberto Mallari, ketua 
FABC-OSC, dalam pesannya se-
masa pelancaran kursus tersebut 
pada 6 Januari.

Uskup itu mengatakan program 
online itu dianjurkan oleh Institut 
Komunikasi Sosial Veritas Asia 
bagi meumbuhkan  “dinamisme 
dalam diri para pemimpin pastoral 
di Asia”.

Institut Komunikasi Sosial Veri-
tas Asia (VAISCOM) didirikan 
oleh FABC-OSC  untuk membantu 
meningkatkan keterampilan per-
sonel pastoral dalam memberikan 
pelayanan yang efektif di Gereja.

Kursus online itu boleh diakses 
pada lembaga tersebut yang juga 
dirasmikan pada 6 Januari.

Pastor George Plathottam, SDB, 
mengatakan bahawa institut itu 
“komited membina personel pel-
bagai pelayanan komunikasi” 

untuk Gereja di Asia melalui pro-
gram online, di kampus, dan di 
lokasi setempat.

Beliau mengatakan institut itu 
akan memberikan sokongan lagi-
han, penelitian, dan program tin-
dak lanjut bagi komunikator pas-
toral.

“Cara belajar online pada masa 
ini, meskipun telah dirancang se-
belum pandemik, telah menjadi 
platform pembelajaran yang tepat 
waktu dan umum,” kata Pastor 
Plathottam.

Imam itu mengatakan program 
tersebut merupakan jawaban atas 

keperluan membekali para pem-
impin gereja dalam menghadapi 
cabaran yang timbul akibat media 
baharu dan konteks pastoral yang 
beragam di Asia.

Tiga program online – Dasar, 
Lanjutan, dan Diploma – diberi-
kan kepada siswa yang dapat men-
gakses pelajaran video, catatan 
pelajaran, dan material sumber 
daya lainnya melalui laman web. 

Pastor William LaRousse, MM, 
asisten setiausaha agung FABC, 
mengatakan program baru itu 
“tepat waktu dan sangat berman-
faat” bagi Gereja di Asia, terutama 
semasa federasi merayakan pesta 
emas tahun ini.

“Komunikasi memberi kita pe-
luang baru,” kata imam itu.

Kursus online dengan tema “Ko-
munikasi untuk Kepemimpinan 
Pastoral” akan dimulakan pada 
Julai 2021 dan aplikasi untuk pen-
erimaan sudah diterima.

Kursus tersebut disiapkan oleh 
tim dari kongregasi Salesian di 
bawah Pastor Plathottam dengan 
kerjasama teknik dari Manna Me-
dia Hub yang berpusat di Delhi, 
Konsorsium Riset Pendidikan 
Asia Pasifik Manila, dan Radio 
Veritas Asia. — LiCASnews.com 

Nama adalah sakral 
bukan sekadar label 



MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(JANUARI)              

Penginjilan: Persaudaraan manusia —
Semoga Tuhan memberikan kia berkat 

untuk hidup dalam persaudaraan, dengan 
saudar dan saudari kita dari pelbagai 

iman, saling mendoakan sesama, terbuka 
antara satu sama lain. 

Januari 10, 2021 

Dengan hati seorang ayah, Keuskupan 
Keningau sambut Tahun Sto Joseph 
KENINGAU: Pada 27 Dis, 
Keuskupan Keningau melancar-
kan Tahun Istimewa iaitu Tahun 
Santo Joseph di peringkat Keusku-
pan Keningau dan Paroki Katedral 
St Francis Xavier.

Pelancaran Sto Joseph itu juga 
jatuh pada Hari Raya Keluarga 
Kudus, dirayakan dengan Per-
ayaan Ekaristi yang dipimpin oleh 
Uskup Cornelius Piong di Pusat 
Ziarah Keluarga Kudus, Nulu 
Sosopon. Misa Kudus itu turut 
disiarkan secara langsung melalui 
platform FB Keuskupan Keningau 
dan Youtube.

Melalui tema, "Dengan Hati 
Seorang Ayah", Uskup Cornelius 
yang juga amat kagum dengan 
kekudusan dan kebapaan Sto Jo-
seph  mengharapkan tema per-
ayaan Sto Joseph itu memberi 
inspirasi, sumber teladan hidup 
keluarga lebih-lebih lagi kepada 
kaum ayah  kerana bukan mudah 
membangun keluarga lebih-lebih 
lagi pada zaman moden ini. 

Katanya, mungkin selama 
ini pihak gereja jarang meny-
entuh peranan para ayah, just-
eru selepas pewartaan Bapa Suci 
Fransiskus yang mencanangkan 
Tahun 2021 sebagai Tahun Sto 
Joseph, Keuskupan Keningau tu-
rut mengambil peluang ini untuk 
mempelajari sikap-sikap Sto Jo-

seph dalam melindungi dan mem-
bangun keluarga kudus.

Bapa Uskup mengatakan ba-
hawa keluarga yang kudus adalah 
keluarga yang berpusat kepada 
Kristus. Pelatus itu menerangkan 
tentang kehidupan Joseph dan 
Maria yang menghadapi pelbagai 
cabaran getir sebelum dan selepas 
kelahiran Yesus. 

"Dalam menghadapi rintangan, 
Joseph sentiasa menaruh harapan 
penyertaan Tuhan dalam hidupn-
ya, demikian juga Maria. Maria 
meskipun tidak memahami ren-
cana Tuhan terhadapnya, tetapi 
dia membenarkan rencana Tuhan 

terjadi dalam dirinya. Dan kerana 
iman dan penyerahan total mereka 
terhadap Tuhan, Yesus lahir dalam 
keluarga mereka.”

Uskup Cornelius menasihati 
bahawa, “Hidup kekudusan itu 
bukanlah hidup tanpa masalah 
dan nyaman, sebaliknya satu per-
juangan setiap hari para bapa, ibu 
dan anak-anak dalam menaruh 
kepercayaan kepada Tuhan kerana 
Dia adalah Immanuel, Tuhan yang 
menyertai dan melindungi." 

Bapa Uskup juga berpesan kepa-
da pasangan yang merancang un-
tuk mendirikan rumah tangga agar 
meneliti dan memahami perkah-

winan serta membangun keluarga 
dari segi ilahi. “Pada masa seka-
rang, persiapan perkahwinan lebih 
bersikap duniawi dan kurang seka-
li bersifat ilahi, padahal perkah-
winan memberikan misi cintakasih 
iaitu membangun keluarga kudus.”

Jelasnya, "Ibu bapa dan belia 
terutamanya yang dalam proses 
mempersiapkan diri memasuki 
alam perkahwinan perlu mem-
beri perhatian kepada aspek ilahi 
perkahwinan dan berkeluarga.

“Sebagai umat Kristian, jangan 
terlalu terpengaruh dengan sifat 
duniawi. Sangat baik sebagai umat 
Kristian dalam mempersiapkan 

diri memasuki alam perkahwinan 
untuk mengutamakan aspek ilahi,” 
ujar Bapa Uskup yang amat meng-
galakkan bakal pasangan berkah-
win mengambil masa untuk meng-
hadiri retret, seminar atau refleksi 
sebelum melafazkan janji perkah-
winan Katolik. 

Pada akhir homilinya, Uskup 
berharap melalui Pesta Keluarga 
Kudus dan pelancaran Sto Joseph 
dapat membantu kita memahami 
keluarga, janji perkahwinan, per-
anan ibubapa sesuai dengan ke-
hendak Tuhan, bukan dari apa 
yang kita lihat, dengar dan bersi-
kap duniawi kerana semua itu ada-
lah sementara.

Dalam Misa Kudus pelancaran 
Tahun Sto Joseph, umat juga di-
jelaskan tentang Tahun Sto Joseph 
melalui katekesis yang disampai-
kan oleh Pengerusi Team Pastoral 
Keuskupan Keningau, Sdra Pat-
rick Marius.

Misa Kudus itu merupakan ke-
muncak Ziarah kepada Keluarga 
Kudus, Nulu Sosospon yang ber-
mula sejak pada 4-27 Disember 
2020. 

Sepanjang ziarah tersebut,  sera-
mai 75 pasangan telah mengambil 
peluang untuk memperbaharui 
janji perkahwinan mereka. — 
Didiroy, KOMSOS Keuskupan 
Keningau 

KENINGAU: Dalam surat pastoralnya 
bertarikh, Bapa Uskup Cornelius Piong 
mengumumkan bahawa akan ada dua pen-
tahbisan imamat pada bulan Februari dan 
satu pentahbisan diakon pada akhir bulan 
ini. 

1.Diakon Wilfred James akan ditahbiskan 
sebagai Paderi pada 13 Feb ri Paroki Kat-
edral St Francis Xavier, Keningau pada 
jam 10.00 pagi. 
2.Diakon Gilbert James dari kongregasi 
OFM Cap akan ditahbis pada 20 Februai 
2021 di Paroki St Theresa, Tambunan jam 
10.00pagi. 
3. Diakon Sharbel Francisco de Karem 
El, CSE akan ditahbis menjadi paderi 
pada 30 Januari 2021 di Paroki Holy 
Cross, Toboh pada jam 10.00 pagi.
4. Bro Rudolf de Aquaviva, CSE akan 
ditahbis menjadi Diakon pada 30 Januari 
2021 di Paroki Holy Cross Toboh pada 
jam 10.00 pagi.
Syukur dan Puji Tuhan kita tetap masih 

dapat meneruskan pelayanan dan aktiviti-
aktiviti Pastoral sepanjang tahun 2020 
walaupun pergerakan kita sangat terhad 
kerana pandemik covid-19. 

Syukur juga kepada kemajuan media, 

kita tetap dapat berhubung antara satu 
sama lain melalui Misa online, Kopi Ro-
hani, KekitaanFm dan sebagainya. 

Dalam memasuki tahun 2021, marilah 
kita sebagai umat-Nya teruskan perjalanan 
kita bersama berbekalkan jaminan Yesus, 
"jangan takut" kerana Dia sentiasa "meny-
ertai" kita (Mk 4:35-41). 

Bapa Uskup Cornelius juga menjelas-
kan bahawa oleh kerana PKP, perancangan 

Pastoral yang telah dirancang semasa PU-
KAT 11 pada tahun 2019, telah tergendala. 

Namun selaku anggota-anggota kerajaan 
Tuhan, melalui kepimpinan dan pelayanan 
kita sebagai Paderi, Religius dan Awam, 
"saya percaya kita sentiasa peka terhadap 
tanggungjawab kita dalam mengukuh dan 
mempertingkatkan penyembahan, pem-
bentukan iman dan tanggungjawab sosial 
kita umat Tuhan."

"Marilah kita sama-sama hidupkan se-
mangat kesatuan, kesetiaan dan kekudusan 
kita seperti yang diharapkan dan didoakan 
Yesus untuk kita umat-Nya (Yoh 17:11-
19)."

Mesyuarat Team Pastoral Keusku-
pan (TPK) telah memutuskan bahawa 
PUKAT 12 hanya akan diadakan pada 
September 2022. Pembubaran MPP/
MPM selepas PUKAT 12 iaitu Disem-
ber 2022. Manakala Pemilihan MPP/
MPM akan diadakan pada Februari  
2023 iaitu sebelum Paskah.

Uskup Cornelius juga menulis akan 
harapannya terhadap Tahun Santo Jo-
seph yang dilancarkan pada 27 Disem-
ber 2020 hingga Disember 2021 agar 
setiap paroki dan Mission mengguna-
kan kesempatan Tahun istimewa itu 
untuk membawa umat mengenal Santo 
Joseph dan sifat-sifatnya dalam men-
jalankan tanggungjawab khususnya 
dalam membangun keluarga,yang ber-
bangga dengan identiti Kristianinya, 
komited dengan misinya dan yakin 
dengan destinasinya kerana Yesus ada-
lah Jalan, Kebenaran dan Kehidupan 
(Yoh 14:6). 

Satu calon paderi Keuskupan, dua bakal paderi religius 
akan ditahbis awal tahun 2021 

Diakon Wilfred 
James.

Diakon Gilbert 
James.

Diakon Sharbel 
Francisco, CSE

Bro Rudolf de 
Aquaviva, CSE


