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Tuhan yang membangkitkan,  Tuhan, akan membangkitkan kita 
juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu, bahawa tubuhmu 
adalah anggota Kristus ? Akan kuambilkah anggota Kristus un-
tuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak! 

Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi 
satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan.

1 Korintus 6: 14-15; 17-18

Edaran dalaman sahaja

VATIKAN: Sri Paus Fran-
siskus dan Sri Paus Emer-
itus Benediktus XVI telah 

menerima dos pertama vaksin 
COVID-19. Vatikan mengesahkan 
perkara ini pada 14 Januari lalu. 

Akhbar Takhta Suci mengatakan: “Saya 
dapat mengesahkan bahawa sebagai seba-
hagian daripada program vaksinasi Negara 
Kota Vatikan sehingga kini, dos pertama 
vaksin COVID-19 telah diberikan kepada 
Sri Paus Fransiskus dan Sri Paus Emeritus."

Kedua-dua Bapa Suci itu dijangka men-
erima dos kedua dalam masa tiga minggu.

Setiausaha peribadi Benediktus XVI pada 
hari 12 Januari, mengatakan bahawa Bapa 
Suci emeritus yang berusia 93 tahun akan 
menerima vaksin coronavirus sebaik sahaja 
ia siap.

Uskup Agung Georg Gänswein member-
itahu CNA Deutsch, rakan berita berbahasa 
Jerman CNA, pada 12 Januari bahawa Ben-
ediktus XVI akan diberi vaksin "sebaik sa-
haja vaksin tersedia."

"Saya juga akan diberi vaksin bersama 
seluruh keluarga Biara Mater Ecclesiae," 
kata Gänswein, merujuk pada biara Vati-
kan, tempat tinggal Benediktus XVI sejak 
mengundurkan diri sebagai Sri Paus pada 
tahun 2013.

Penduduk dan pekerja Vatikan serta ke-
luarga mereka menerima dos vaksin Pfizer-
BioNtech di atrium Dewan Penonton Paul 
VI.

Negara Kota Vatikan, negara terkecil di 

dunia, mempunyai penduduk sekitar 800 
orang. Namun dengan Takhta Suci, entiti 
berdaulat yang mendahuluinya, ia mempu-
nyai lebih dari 4,000 orang.

Sejak awal pandemik coronavirus, sera-
mai 27 orang telah disahkan  positif COV-
ID-19 di Negara itu. Antaranya, 11 orang 
anggota Pengawal Swiss. 

Dr. Andrea Arcangeli, ketua perkhidma-
tan kesihatan Vatikan, mengatakan pada 2 
Januari bahawa Vatikan telah membeli peti 
sejuk bersuhu rendah untuk menyimpan 
vaksin.

"Keutamaan akan diberikan kepada ang-
gota keselamatan dan pegawai awam, orang 
tua dan pekerja yang sering bersentuhan 
dengan orang ramai," katanya.

Dalam wawancara televisyen yang dis-
iarkan pada hari Ahad, Sri Paus Fransiskus 
mengatakan bahawa beliau telah membuat 
janji temu untuk divaksinasi. 

"Saya percaya bahawa, secara etika, 
setiap orang harus mendapatkan vaksin. Ini 
adalah pilihan etika kerana ini menyangkut 
kehidupan anda, dan juga kehidupan orang 
lain, ”katanya.

Mengingat ketika vaksin polio dan imu-
nisasi kanak-kanak yang biasa diperkenal-
kan, prelatus itu berkata, “Saya tidak faham 
mengapa ada yang mengatakan bahawa ini 
boleh menjadi vaksin berbahaya. Sekiranya 
doktor menyampaikannya kepada anda se-
bagai sesuatu yang boleh menjadi baik dan 
tidak mempunyai bahaya khusus, mengapa 
tidak mengambilnya?”

Bapa Fransiskus, 84, pada umumnya 
sihat, walaupun menderita sciatica dan 

menjalani pembedahan mata untuk katarak 
pada tahun 2019. Ketika masih muda, seba-
hagian paru-paru Fransiskus telah dikeluar-
kan kerana jangkitan.

Semasa memberikan berkat tradisi Kris-
mas, "Urbi et Orbi", Sri Paus menyeru 
vaksin COVID-19 disediakan untuk orang 
yang paling memerlukan di dunia.

Katanya, “Saya meminta semua orang – 
para pemimpin kerajaan, organisasi antara-
bangsa - untuk memupuk kerjasama, bukan 
persaingan, dan mencari jalan penyelesaian 
untuk semua orang: vaksin untuk semua, 
terutama bagi mereka yang paling lemah  
dan memerlukan di semua wilayah di planet 
ini!” — CNA 

Sri Paus Fransiskus, Sri Paus 
Emeritus Benediktus XVI 
terima vaksin COVID-19 

Vatikan terbitkan tatacara perayaan Rabu Abu semasa pandemik
VATIKAN: Kongregasi untuk Ibadah 
Ilahi Vatikan mengeluarkan sebuah pan-
duan tentang tata cara yang harus diikuti 
oleh para paderi semasa perayaan Rabu 
Abu tahun ini.

Kongregasi itu mengatakan bahawa 
situasi kesihatan yang disebabkan oleh 
pandemik virus corona telah memaksa 
perubahan dalam ritual dan tata per-
ayaan Gereja.

Pedoman tersebut mendesak para pa-
deri untuk memberkati abu dan memer-
cikkannya dengan air suci dalam kehen-
ingan.

Imam kemudian berbicara kepada 

umat yang hadir, membacakan sekali 
doa  Missale Romawi: “Bertobatlah, dan 
percayalah pada Injil” atau “Ingatlah ba-
hawa kamu adalah debu, dan akan kem-
bali kepada debu.”

Kemudian, lanjut pedoman itu, para 
imam “membersihkan tangannya, me-
makai pelitup muka dan membahagikan 
abu kepada mereka yang datang ke-
padanya atau, jika perlu, dia mendatangi 
umat yang berdiri di tempat mereka.”

Paderi seterusnya memercikkan abu di 
kepala setiap orang “tanpa mengatakan 
apa-apa”.

Pedoman itu ditandatangani oleh 

Kardinal Robert Sarah, prefek Kongre-
gasi Ibadah Ilahi, dan sekretaris Uskup 
Agung Arthur Roche.

Pada tahun 2020, kongregasi itu 
mengeluarkan pelbagai instruksi bagi 
para imam tentang penyelenggaraan 
sakramen dan persembahan Misa se-
masa pandemik virus corona, termasuk 
perayaan Paskah.

Rabu Abu, yang jatuh pada 17 Febru-
ari tahun ini, merupakan hari suci umat 
Kristian untuk berdoa dan berpuasa serta 
menandakan bermulanya musim Pra-
Paskah bagi Gereja Katolik. — LiCAS-
news.com

Sri Paus Fransiskus dan Sri Paus Emeritus Benediktus XVi telah menerima vaksin 
COVID-19 dos pertama pada 14 Januari 2021. Kredit gambar: Media Vatikan. 
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Kasih menuntut kita untuk 
melakukan sesuatu

Kita diselamatkan oleh 
kematian Yesus! Kenyataan 
ini dipercayai oleh semua 

umat Kristian. Inilah rukun utama 
di dalam iman Kristian dan men-
jadi sumber hampir semua ikono-
grafi Kristian.

Kematian Yesus di kayu salib 
telah mengubah sejarah buat sela-
manya. Malah, masa kita diukur 
mengikut kematian-Nya. 

Pengaruh kematian Yesus amat 
memberi kesan kepada dunia, tidak 
lama selepas kematian-Nya, dunia 
mulai mengukur masa mengikut 
masa kelahiran-Nya.

Kini, kita berada pada tahun 
2017 sejak kelahiran Yesus. Tetapi 
bagaimana ia terjadi? Bagaimana 
kematian seseorang terpantul di 
sepanjang sejarah, tidak lapuk 
ditelan zaman, melangkau masa, 
berlaku pada masa lampau tetapi 
amat memberi kesan mendalam 
sehingga masa kini dan masa hada-
pan umpama kematian itu berlaku 
pada masa sekarang?

Apakah ini merupakan beberapa 
misteri dan metafizik Ketuhanan 
yang tidak seharusnya difahami 
oleh pemikiran normal kita? 

Saya percaya bahawa jawaban 
yang kerap diberikan adalah terlalu 
sederhana iaitu “Ia adalah misteri. 
Percayalah. Anda tidak perlu untuk 
memahaminya.”

Walaupun ringkas tetapi jawa-
ban itu sesungguhnya benar dan 
bijak. 

Bagaimana kita disucikan 
melalui darah Kristus adalah ses-
uatu yang kita fahami di dalam hati 
melangkaui pemikiran. Kita tahu ia 
adalah kebenaran sejati meskipun 

kita tidak memahaminya.
Sesungguhnya, kita tahu bahawa 

kebenaran ini adalah terlalu men-
dalam sehingga ia membawa risiko 
kepada seluruh hidup kita. Saya 
tidak mungkin menjadi pewarta 
Injil dan Paderi pada hari ini seki-
ranya saya tidak percaya bahawa 
kita telah diselamatkan oleh kema-
tian Yesus.

Te tap i  baga imana  un tuk 
menjelaskan hal ini? 

Melalui kajian saya sebagai 
seorang ahli teologi dan di dalam 
pencarian saya untuk mem-
perdalamkan iman Kristian, saya 
telah mencari konsep-konsep, 
mencari gambaran yang sesuai dan 
sebuah bahasa yang dapat difaha-
mi agar mudah untuk menjelaskan 
soalan berikut, “Bagaimana kema-
tian seorang lelaki pada 2000 
tahun lalu dapat menyelamatkan 
kita pada hari ini?”

Salah seorang yang membantu 
di dalam pencarian ini ialah nasihat 
daripada Edward Schillebeeckx.

Melalui bukunya yang pertama 
berkenaan “Yesus  sebagai 
Sakramen Tuhan” menjelaskan 
dengan sederhana bahawa kita 
tidak mempunyai metafizik di 
dalam menghuraikan hal ini.

Saya juga mengutip petikan dari-
pada CH Dodd yang menjelaskan 
dengan sederhana bahawa, 
“Terdapat banyak perkara men-
dalam di sini selain daripada yang 
dijelaskan pada peringkat sejarah 
atau manusia. Tuhan berada di 
dalamnya.” 

Sebahagian hal itu adalah mis-
teri. Namun saya mengaku bahawa 
penerangan tersebut adalah begitu 

terbatas. Di sini, saya ingin 
menawarkan dua lagi pendapat 
yang mungkin dapat menerangkan 
sesuatu yang sukar difahami.

Pendapat-pendapat tersebut 
dipetik daripada Thomas Keating 
dan CH Dodd. 

Gagasan Keating adalah lebih 
mistik dan puitis, tetapi sangat 
menakjubkan; pendapat Dodd pula 
adalah lebih fenomenologis namun 
kedua-dua mereka banyak mem-
bantu untuk memahami.

Thomas Keating memberi ula-
san beliau semasa menjawab 
sebuah pertanyaan: “Pernahkah 
kita benarbenar memahami 
bagaimana kita diselamatkan oleh 
kematian Yesus lebih daripada dua 
abad yang lalu?”

Alkitab memberikan contoh 
orang-orang yang benar-benar 

memahami penyelamatan melalui 
kematian-Nya seperti Maria dari 
Betania yang mengurapi Yesus di 
rumah Simon, orang Farisi.

Dengan menuangkan sebotol 
minyak wangi mahal ke seluruh 
tubuh Yesus sehingga wangian itu 
mengharumkan seluruh ruang 
rumah tersebut, wanita itu kelihat-
annya mempunyai perasaan kuat 
bahawa inilah yang akan Yesus 
lakukan di kayu salib. Pihak 
berkuasa telah membuat keputusan 
untuk membunuh Dia. Perbuatan 
menuang minyak wangi yang 
mewah ini memberikan makna 
simbolik terhadap kesengsaraan 
dan kematian Yesus.

Tubuh Kristus merupakan sebal-
ang minyak wangi yang amat ber-
harga dan harum sepanjang masa 
iaitu Roh Kudus. Ia akan akan 
patah dan terbuka agar Roh Kudus 
dapat dicurahkan kepada seluruh 
umat manusia— pada masa lalu, 
sekarang dan yang akan datang— 
dengan kemurahan hati tanpa 
batasan.

Sehinggalah tubuh itu mati di 
kayu salib, kepenuhan rahmat 
mendalam Tuhan di dalam Kristus 
dan transformasinya, mungkin 
tidak dapat difahami atau dibay-
angkan oleh umat manusia. 

CH Dodd pula menjelaskan 
bagaimana kematian Yesus mem-
beri pengaruh kepada sejarah. 
Menurutnya, “Ada sesuatu yang 
lebih hebat, lebih bermakna untuk 
diceritakan di peringkat sejarah 
atau manusia. Iaitu Tuhan.”

Matlamat indah Tuhan adalah 
selama- lamanya bekerja di dunia 
ciptaan- Nya. Namun kehendak 

Tuhan bertembung dengan kedegi-
lan manusia. 

Sekiranya pada suatu ketika, 
tidak terdapat manusia melawan 
Tuhan di dalam sejarah, menjadi 
telus dengan sempurna menurut 
kehendak-Nya — maka matlamat 
kreatif itu akan bekerja dengan 
kuasa yang belum pernah terjadi 
sebelumnya.

Ini menunjukkan betapa sempur-
nanya ketaatan Yesus yang mem-
beri kesan hebat kepada kita. Di 
dalam sifat-sifat semulajadi manu-
sia dan sejarah manusia, Dia teguh 
berpegang akan kehendak Tuhan 
serta tidak melawan apa yang 
direncanakan-Nya dan menyem-
purnakan kehendak itu dengan 
tulus. 

Di dalam mengenang semula 
saat itu, ia menjadi kontemporari 
dan kita terbuka kepada tenaga 
kreatif yang terus bekerja untuk 
menjadikan manusia mengejar 
imej Tuhan.

Ketaatan Kristuslah yang mem-
berikan kuasa hebat di dalam 
menyempurnakan hidup manusia. 
Sebuah keputusan yang diambil 
oleh seseorang lelaki atau wanita 
hebat dapat mengubah setiap aspek 
kehidupan, pada masa sekarang 
dan seterusnya pada masa hada-
pan.

Semua tingkah laku moral kita 
akan meninggalkan jejak dan ada-
kalanya jika tindakan moral itu 
bersamaan dengan membelah atom 
maka kesannya akan kekal sela-
manya. Kematian Yesus membelah 
atom moral.— Fr Ron Rolheiser 
@ Hakcipta Terpelihara 1999-
2021 

Injil Yohanes yang disampai-
kan kepada kita hari ini mem-
beri gambaran kepada kita, 

bagaimana Yesus membentuk 
atau mengadakan “formasi” 
dasar untuk kelompok murid-
murid-Nya, yang akan dijadikan 
calon-calon untuk membentuk 
kedua belas rasul-Nya. 

Syarat-syarat yang harus dipe-
nuhi oleh murid-murid-Nya itu 
juga dikenakan bagi semua orang 
yang ingin menjadi murid-
murid-Nya, di mana pada seka-
rang ini, merupakan persekutuan 
kristiani yang disebut Gereja.

Yohanes Pembaptis, dalam 
pembacaan Injil, pada waktu itu 
berada di tepi sungai Yordan, di 
mana dia membaptis orang-
orang yang datang kepadanya. 
Turut bersamanya pada ketika itu 
ialah dua orang muridnya. 
Ketika melihat Yesus melalui 
tempat itu, Yohanes berseru 
“Lihatlah Anak Domba Tuhan!”.

Mendengar seruan itu kedua 
muridnya itu meninggalkan 
Yohanes dan mengikuti Yesus. 
Dan ketika melihat kedua-dua 
murid Yohanes itu mengikuti-
Nya, Yesus menoleh dan bertan-

ya kepada mereka, “Apakah 
yang kamu cari?” Jawaban mere-
ka sangat mengejutkan, “Rabi 
(Guru),  Engkau tinggal di 
mana? .”  Yesus  menyahut , 
“Marilah, dan kamu akan meli-
hatnya.”

Maka mereka pergi bersama 
Yesus dan tiba di kediaman-Nya, 
lalu mereka tinggal hari itu ber-
sama Dia. Peristiwa yang terjadi 
itu adalah suatu saat yang sangat 
menentukan bagi kehidupan 
kedua murid tersebut selan-
jutnya. 

Mereka ingat pada jam berapa 
peristiwa itu berlangsung, iaitu 
sekitar  jam empat petang. 
Menyediakan waktu untuk berte-
mu, lalu dekat dan berada den-
gan Yesus ternyata mutlak sangat 
perlu untuk mengenal Dia dan 
sungguh memahami dan melak-
sanakan apa yang Ia kehendaki 
dari murid-murid-Nya. 

Hanya mengetahui bahawa 
Yesus ada, tetapi tidak mengenal 
dan mendengarkan sabda-Nya 
dan melaksanakannya, itu berati 
tidak mengenal Yesus.

Dalam bacaan kedua Paulus 
menunjukkan suatu syarat khu-

sus yang harus merupakan ciri 
khas murid Kristus,  yakni 
kemurnian. 

Di antara syarat lainnya, 
Paulus berkata ,  “Saudara-
saudara, tubuh bukanlah untuk 
percabulan, melainkan untuk 
Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh 
….Kerana itu muliakanlah Tuhan 
dengan tubuhmu”. 

Apa yang dikatakan Paulus itu 
sekarang pun tetap aktual dan 
relevan, terutama di golongan 
kaum muda yang kini hidup di 
zaman, yang makin memungkin-
kan pelaksanaan aneka keingi-
nan, terutama keinginan daging 
atau tubuh. 

Untuk menjadi murid Kristus 
atau untuk hidup sebagai orang 
Kristian secara sungguh-sungguh 
bagi kita dewasa ini memang 
tidak mudah.

Sebenarnya hal kemurnian 
yang dimaksudkan Paulus sangat 
mendalam. Menurut pandangan-
nya orang yang memiliki kemur-
nian ialah orang yang memiliki 
kasih yang sungguh-sungguh dan 
murni. 

Kemurnian seksual seseorang 
kepada sesamanya menjadi tidak 

murni, apabila orang yang diha-
dapinya dilihatnya hanya sebagai 
objek, sasaran, menjadi “sesua-
tu” hanya untuk memenuhi 
keinginannya.

Kita bertanya: Apakah hubun-
gan antara ceritera Injil tentang 
dua murid Yohanes Pembaptis 
yang mengikuti Yesus dan surat 
Paulus kepada umat di Korintus 
tentang kemurnian? 

Baik Injil Yohanes mahu pun 
surat Paulus yang kita dengar 
hari ini menyatakan, bahawa 
kemurnian merupakan suatu 
syarat hakiki atau fundamental 
untuk menjadi pengikut Kristus 
yang sejati. 

Memang sebagai contoh, 
Paulus sesuai dengan keadaan 
zamannya di Korintus, berbicara 
tentang kemurnian di bidang sek-
sualiti. Itu hanya contoh.

Tetapi dalam surat-surat lain ia 
juga berbicara tentang kemurni-
an di bidang-bidang kehidupan 
manusia lainnya.

Nah, dalam Injil hari ini 
Yohanes menunjukkan kepada 
kita, bahawa Yesus menghendaki 
agar sesiapa pun, yang ingin 
mengikuti Dia, harus sungguh 
murni atau benar kehendak dan 
tujuannya. 

Maka ia harus sungguh mahu 
bertemu dan dekat dengan Dia, 
agar sungguh mengenal Dia. 
Mengenal Yesus bererti mengasi-
hi Dia. 

Tetapi mengasihi Dia dengan 
sungguh-sungguh bererti senan-
tiasa bersedia melaksanakan 
kehendak-Nya. Yesus sungguh 
mengenal Petrus yang jujur dan 
sekaligus kekurangannya. — 
Iman Katolik 

HARI MINGGU KEDUA 
MASA BIASA (TAHUN B)

SAMUEL 3:3B-10.19
1 KORINTUS 6:13C-15A.17-20

INJIL YOHANES 1:35-42

Mari dan tinggal di dalam Sabda Tuhan
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Adakah anda 
mempunyai 

persoalan agama, 
Kitab Suci atau 
ajaran Gereja?
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soalan anda ke:
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my 

Tanya
Jawab Soalan I: Adakah Kitab Suci itu benar?

“kerana ditulis dengan ilham Roh Kudus .... 
mempunyai Tuhan sebagai pengarangnya .... 
Kitab Suci secara teguh dan setia dan tanpa keliru 
mengajarkan kebenaran” (Konsili Vatikan Kedua, 
DV 11). [103- 107]

ALKITAB tidak jatuh dari langit dalam ben-
tuknya yang muktamad, juga Tuhan tidak 
mengimlakkannya kepada jurutulis manusia yang 
menyalinnya secara mekanikal.

Sebaliknya “dalam mengarang kitab-kitab suci 
itu Tuhan memilih orang-orang, yang digunakan-
Nya sementara mereka memakai kecekapan dan 
kemampuan mereka sendiri, supaya — semen-
tara Dia berkarya dalam dan melalui mereka, — 
semua itu dan hanya itu yang dikehendaki-Nya 
sendiri dituliskan oleh mereka sebagai pengarang 
yang sungguh- sungguh” (Konsili Vatikan Kedua, 
DV 11).

Satu faktor di dalam mengiktiraf teks tertentu 
sebagai Kitab Suci ialah penerimaan umum mere-
ka di Gereja. 

Dalam komuniti Kristian harus terdapat kata 
sepakat, “Ya, melalui teks ini Tuhan sendiri ber-
cakap kepada kita — ini diilhamkan oleh Roh 
Kudus!” 

Yang demikian kebanyakan tulisan-tulisan asal 
Kristian yang benar-benar diilhamkan oleh Roh 

Kudus telah ditentukan sejak abad keempat di-
panggil KANUN Kitab Suci.

Soalan II:  Bagaimana Kitab Suci boleh men-
jadi “kebenaran”?
ALKITAB tidak bertujuan untuk menyampaikan 
maklumat sejarah atau penemuan saintifik yang 
tepat kepada kita. 

Tambahan pula, para penulis masih kanak-
kanak pada masa mereka. Mereka berkongsi idea 
budaya dunia di sekeliling mereka dan sering 
juga telah dipengaruhi oleh kesilapan. 

Walau bagaimanapun, semua yang seharusnya 
diketahui oleh manusia tentang Tuhan dan cara 
penyelamatan-Nya dapat ditemui dengan kepas-
tian tanpa salah di dalam Kitab Suci. [106-107, 
109]

Soalan III: Apakah kepentingan Perjanjian 
Baru bagi umat Kristian?
Di dalam PERJANJIAN BARU WAHYU Tuhan 
disempurnakan.

Empat Injil menurut Matius, Markus, Lukas 
dan Yohanes adalah yang terpenting dalam Kitab 
Suci dan khazanah Gereja yang paling berharga. 

Dalam mereka Putera Tuhan menunjukkan diri-
Nya seadanya dan berjumpa dengan kita.

Dalam Kisah Para Rasul yang kita pelajari 

tentang permulaan Gereja dan karya Roh Ku-
dus. Dalam surat yang ditulis oleh para rasul, se-
mua aspek kehidupan manusia ditetapkan dalam 
terang Kristus. 

Di dalam Kitab Wahyu, kita menjangkakan 
akhir zaman. [124- 127, 128-130, 140]

Yesus adalah segala-galanya yang Tuhan ingin 
memberitahukan kepada kita. 

Seluruh Perjanjian Lama mempersiapkan 
Inkarnasi Putera Tuhan. Semua janji Tuhan men-
erima kepenuhan dirinya di dalam Yesus. 

Untuk menjadi Kristian bermakna untuk meny-
atukan diri dengan lebih mendalam dengan ke-
hidupan Kristus.

Untuk melakukan itu, seseorang mesti mem-
baca dan hidup Injil. 

Madeleine Delbrel berkata, “Melalui firman-
Nya Tuhan memberitahu kita siapakah Dia dan 
apa yang Dia mahu, Dia menyatakannya secara 
muktamad dan mengatakannya setiap hari.

Apabila kitab Injil berada di tangan kita, kita 
harus merenungkan bahawa di dalamnya ber-
diam Firman yang mahu menjadi daging dalam 
diri kita, berhasrat untuk merangkum kita, supaya 
kita boleh memulakan kehidupan baru di tempat 
yang baru, pada masa yang baru dalam suasana 
manusia yang baru.” — Katekismus Belia Kato-
lik (Youcat)

Kebenaran Kitab Suci 

Penghujung tahun 2020, Keuskupan 
Miri terima dua paderi baharu 
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MIRI: 90,000 umat Katolik di 
Miri sukacita mengalu-alukan dua 
oang paderi baharu yang ditahbis 
sebelum berakhirnya tahun 2020, 
tahun mencabar akibat pandemik 
Covid-19.

Diakon Henry Saleh dan Ronald 
Jimmy ditahbis pada 30 Disember 
2020 oleh Uskup Richard Ng di 
Gereja St Dominic and The Ro-
sary.

Mematuhi SOP, upacara pen-
tahbisan itu hanya dihadiri para 
paderi dan keluarga serta bilangan 
umat yang terhad.

Uskup Ng semasa menyampai-
kan amanatnya kepada dua orang 
paderi itu, berpesan agar kedua-
dua paderi yang berusia awal 30-
an itu agar hidup kudus, teguh 
dalam iman dan komited dalam 

melayani Tuhan serta umat-Nya.
“Tekunlah dalam mewartakan 

Injil dan dalam tugas-tugas sakra-
mental kalian. 

“Apa yang kalian ucapkan hen-
daklah dilahirkan dalam tindakan. 
Kamu harus mjelayani seperti 
gembala, Tuhan Yesus yang lemah 
lembut dan merendahkan diri,” 
kata Uskup Ng.

Selepas Misa, dua orang imam 
baharu itu, Fr Henry dan Fr 
Ronald mengucapkan kesyuku-
ran mereka kepada Tuhan, Bapa 
Uskup, keluarga dan rakan-rakan 
mereka yang mendoakan mereka 
sehingga menjadi paderi.

Kedua-dua paderi itu tekad un-
tuk melayani Gereja dengan taat 
dan tekun. — sumber Today's 
Catholic 

Uskup Miri, Ricahrd Ng (tengah) merayakan Ekaristi bersama dua orang paderi yang baharu di tahbis, 
Fr Henry Saleh (kiri) and Fr Ronald Jimmy (kanan). 

PKPB di Sarawak, Uskup Agung seru umat buang 
sikap acuh tak acuh 
KUCHING: Kerajaan telah men-
gumumkan Perintah Kawalan 
pergerakan (MCO) dan Perintah 
Kawalan Pergerakan Bersyarat 
(CMCO) telah diwartakan di be-
berapa buah negeri di Malaysia 
yang mempunyai catatan jangkitan 
virus Covid-19 yang tinggi.

Sarawak dikenakan PKPB ber-
mula 13 Januari lalu. Tempoh 
PKPB selama 14 hari itu bermatla-
mat memutuskan rantai penularan 
coronavirus. 

Gereja Katolik di tiga keusku-
pan Sarawak yang mempunyai be-
berapa zon kategori merah, telah 
menangguhkan Misa sehingga 26 
Januari 2021.

Uskup Agung Kuching, Simon 
Poh menyeru umat Katolik agar 
meminimakan interaksi sosial, 
menghindarkan diri dari mengada-
kan atau menyertai pertemuan 
yang melibatkan ramai roang serta 
tidak membuat perjalanan meren-
tas daerah.

Dalam Surat Pastoralnya baru-
baru ini, Uskup Agung Simon 
mengatakan Misa Kudus atas 
talian boleh dilayari di https://
www.facebook.com/arch.kuching/.

Ada beberapa kawasan yang 
tidak dilabel zon merah, misalnya 
daerah Bau, Serian, Lundu, Bu-
nan, Sri Aman, Tebedu, Betong 
dan Seratok dibenarkan untuk 

mengadakan Misa tetapi umat dan 
paderi diharuskan mengikuti SOP 
seperti yang digariskan oleh UNI-
FOR dan SDMC.

Pejabat Paroki tetap dibuka teta-
pi umat yang mempunyai urusan 

harus mengikuti SOP yang ketat. 
Selain itu, Uskup Agung Simon 
juga menggalakkan para umat 
agar membawa pembasuh tangan 
di mana-mana sahaja, menderma 
kepada Gereja bagi membantu 

golongan yang memerlukan khu-
susnya mereka yang terkesan 
akibat pandemik dan terus berdoa 
agar krisis kesihatan ini segera 
berakhir. — sumber Today's                                       
Catholic 

Misa Kudus di kawasan BUKAN Zon Merah dibenarkan di Sarawak dengan mematuhi SOP yang ketat. 
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Sahabat kecil Yesus
"Marilah dan kamu akan melihatnya." Merekapun datang dan melihat di 
mana Ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia 
(Yoh 1:39-40)

Hello adik-adik,

Apa khabar? Auntie harap 
adik-adik sentiasa dalam 
keadaan yang sihat. 
Adik-adik, musim pande-

mik Covid-19 masih belum 
berakhir. Kerajaan juga ter-
paksa mengenakan kembali 
PKP/PKPB bagi membendung 
masalah ini.  Kita tidak tahu 
sama ada pandemik ini akan 
pulih atau bertambah teruk 
tetapi apa yang boleh kita 
lakukan ialah terus berdoa 
dan patuh pada peraturan 
SOP. 
Adik-adik, meskipun buat 

masa ini kita tidak dapat ke 
Gereja seperti biasa teta-
pi adik-adik masih dapat 
mengikuti siaran Misa Kudus 
secara langsung melalui In-
ternet. 
Dalam pembacaan Injil 

pada Hari Minggu ini, kita 
dapat melihat murid-murid 
pertama Yesus yang begitu 
percaya dan mahu tinggal 
bersama Dia. 
Semoga adik-adik juga 

sentiasa mahu "tinggal" di 
dalam Sabda Tuhan dan 
tidak pernah berhenti untuk 
mempercayai Dia! 

Auntie Melly 

Sambungkan titik-titik pada gambar di bawah dan jangan lupa 
mewarnakannya dengan warna kegemaran adik-adik. 

Siapakah empat orang murid terawal Yesus? Rujuk 
Yohanes 1:35-42 bagi mencari jawabannya. 
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Konsili Vatikan Kedua dan pengumu-
man DeiVerbum, Konstitusi Dog-

matik tentang Wahyu Ilahi pada tahun 
1965 memberikan dorongan yang be-
sar bagi penekanan semula firman Tu-
han. Mengingat dorongan ini dan juga 
peningkatan kesedaran akan Kitab Suci 
sebagai sumber pembaharuan rohani, 
Alkitab dalam beberapa dekad terakhir 
ini terus mendapat perhatian umat Ka-
tolik.

Umat Katolik di wilayah kita di Ma-
laysia, Singapura dan Brunei sejak 20 
tahun kebelakangan ini merayakan Hari 
Minggu Alkitab setiap tahun pada bulan 
Julai – suatu peristiwa yang mana Kon-
ferensi Para Uskup di wilayah kita telah 
memberi kepercayaan kepada Komisi 
Alkitab Sewilayah.

 Selama lebih dari 20 tahun, doku-
men atau mesej tahunan telah dihasil-
kan, kursus Alkitab bertaraf diploma 
telah dirancang dan diajarkan secara 
lokal dan banyak inisiatif di peringkat 
keuskupan dan paroki telah dipromo-
sikan agar umat Katolik belajar untuk 
mengasihi dan menghayati Alkitab 
dalam kehidupan seharian mereka.

Walaupun demikian, harus diakui 
bahawa di sebalik semua usaha kita, 
“majoriti umat Katolik masih belum 
mengenali Kitab Suci. Bagi kebanya-
kan mereka, satu-satunya masa di mana 
mereka mendengar firman

Tuhan ialah ketika mereka menghadiri 
Misa Kudus” (AperuitIllis, §5). Oleh itu, 
sementara kita tidak ingin meremehkan 
kemajuan yang dicapai sejauh ini, kita 
perlu meneruskan misi mengajak semua 
umat Katolik ke dalam hubungan yang 
diperbaharui dengan Firman Tuhan, 
bukan hanya sebagai buku semata-mata 
tetapi sebagai Firman Tuhan yang aktif 
dan hidup dalam kehidupan seharian 
kita. Kita perlu menolong setiap umat 
Katolik untuk memperdalamkan peng-
hargaan, kasih dan kesaksian mereka 
yang setia kepada Tuhan dan Firman-
Nya.

Oleh itu, sungguh menggembirakan 
bahawa inisiatif kita bersama secara 
lokal bersama dengan banyak keusku-
pan dan keuskupan agung lain di selu-
ruh dunia Katolik kini telah memberi-
kan perhatian secara universal kepada 
“Hari Minggu Sabda Tuhan” yang di-
wujudkan melalui Surat Apostolik Sri 
Paus Fransiskus, Motuproprio“Aperuit 
illis”, diterbitkan pada 30 September 
2019, pada Pesta Sto.Hieronimus. 

Walaupun sebelumnya kita mengada-
kan perayaan Hari Minggu Alkitab se-
cara lokal pada bulan Julai. Sri Paus 
telah memutuskan bahawa “Minggu 
Ketiga dalam Minggu Biasa (pada bulan 
Januari) adalah dikhususkan bagi per-
ayaan, pembelajaran dan penyebaran 
Firman Tuhan” (AperuitIllis, § 3).

Pada Perhimpunan Pleno ke-105 
mereka pada Januari 2020, Konferensi 
Para Uskup Katolik Malaysia, Singapu-
ra dan Brunei memutuskan bahawa, 
mulai tahun 2021, Hari Minggu Firman 
Tuhan akan menggantikan Hari Ming-
gu Alkitab, namun Pandemik Covid-19 
menyebabkan tidak banyak yang dapat 
dilakukan selain menyampaikan mesej 
seperti yang biasa kita lakukan.

Tentu sahaja, secara lokal, kita harus 

menyesuaikan perancangan kita sesuai 
dengan masa hari Minggu Firman Tu-
han, yang kita rayakan pada awal ta-
hun, terutama dengan tahun persekola-
han baru sahaja dimulai dan Sekolah 
Minggu/Sesi Katekismus yang memacu 
banyak aktiviti Minggu Alkitab, juga 
baru bermula.

Perubahan ini pada mulanya terbukti 
mencabar, bahkan sukar, untuk menga-
tur hari/hujung minggu itu sendiri.

Sehubungan dengan itu, hari Minggu 
Firman Tuhan harus dilihat sebagai batu 
loncatan untuk mengumumkan pelba-
gai kegiatan mengenai Kitab Suci yang 
dirancang untuk tahun itu dan bukan-
nya dilakukan pada suatu hari tunggal 
di mana semuanya dirangkum dalam 
masa sehari. 

Bagaimanapun, Firman Tuhan harus 
dibaca dan dihayati setiap hari dalam 
setahun. Kita mesti menghargai nilai 
unggul yang dimiliki oleh Firman Tu-
han dalam kehidupan seharian kita. 

Didasarkan dan dibentuk oleh Firman, 
kita kemudian akan dapat menjalankan 
misi kita untuk mewartakan Khabar 
Baik sehingga ke hujung bumi (Matius 
28: 18-20, Kisah 1: 8).

Meskipun hal ini telah menjadi baha-
gian utama daripada program promosi 
Alkitab kita pada masa lalu, berikut 
adalah senarai beberapa cadangan dari 
Paus Fransiskus dalam (Aperuit illis, §3) 
untuk merayakan hari Minggu Firman 
Tuhan:

1. Mentakhtakan Kitab Suci.
2. Memberi penekanan kepada pew-
artaan Firman Tuhan.
3. Memberi penekanan yang sepa-
tutnya bagi firman Tuhan dalam ho-
mili.
4. Mengadakan Pelantikan para Lektor 
atau pengutusan para Pembaca.
5. Memberi latihan untuk para Pem-
baca.

6. Menghadiahkan Alkitab, atau salah 
satu dari kitabnya, kepada semua 
orang.
7. Menggalakkan orang membaca dan 
berdoa dengan Kitab Suci setiap hari, 
terutama melalui amalan lectio divina.
Komisi Alkitab Sewilayah ingin men-

gucapkan terima kasih atas segala usa-
ha ramai orang yang berdedikasi dari 
semua peringkat umur, orang awam, 
religius, dan paderi, yang telah banyak 
menyumbang kepada peningkatan celik 
Alkitab dan cinta akan Firman Tuhan di 
wilayah kita. 

Tanpa kerjasama anda dan sumban-
gan tanpa mementingkan diri, kemajuan 
yang dicapai setakat ini tidak mungkin 
dapat dicapai.

Marilah kita bersama-sama berkomit-
men semula agar niat Paus Fransiskus 
dapat dicapai dengan lebih meluas: 
“Semoga hari Minggu Firman Tuhan 
menolong umat-Nya untuk bertumbuh 
dalam keimanan dan keakraban yang 
jitu dengan Kitab Suci” (Aperuit Illis, 
§15).

Dikeluarkan oleh:
Komisi Alkitab Sewilayah
Konferensi Para Uskup Katolik 
Singapura, Malaysia dan Brunei
Perayaan Sto. Hieronimus
30 September 2020.

Rujukan:
i.Apostolic Letter issuaed “Motu Proprio” 
by the Supreme Pontiff Francis: “Aperuit 
Illis” (Instituting the Sunday of the Word 
of God) on 30/09/2019.
ii.http://www.vatican.va/content/francesco/
en/motu proprio/documents/papa-franc-
esco-motu-proprio20190930 aperuit-Illis.
htmlSingapore Archdiocese Bible Aposto-
late: http://biblicalapostolate.wordpress.
com/Kuala Lumpur Archdiocese Bible Apos-
tolate: http://myklaba.org/

“Lectio divina” bererti 
bacaan ilahi atau 

bacaan rohani. Bacaan 
ilahi/ rohani ini terutama 
diperoleh dari Kitab Suci. Ia 
adalah cara berdoa dengan  
membaca dan merenung-
kan Kitab Suci untuk men-
capai persatuan dengan 
Tuhan Tritunggal.

Di samping itu, dengan 
berdoa sambil merenung-
kan Sabda-Nya, kita dapat 
semakin memahami dan 
meresapkan Sabda Tuhan 
dan misteri kasih Tuhan 
yang dinyatakan melalui 
Kristus Putera-Nya.

Melalui Lectio divina, kita 
diajak untuk membaca, 
merenungkan, menden-
garkan, dan akhirnya ber-
doa ataupun menyanyikan 
pujian yang berdasarkan 
sabda Tuhan, di dalam hati 
kita.

Lectio divina bermaksud 
untuk menerapkan Sabda 
Tuhan dalam kehidupan 
kita, agar  hidup kita baik 
dan taat kepada perintah 
Tuhan. 

Langkah-langkah lectio 
divina adalah seperti beri-
kut:
1. Ambillah sikap doa, 
bawalah diri kita dalam 
hadirat Tuhan. Resapkan-
lah kehadiran Tuhan di 
dalam hati kita. Mohon-
lah agar Tuhan sendiri 
memimpin dan mengubah 
hidup kita melalui bacaan 
Kitab Suci hari itu.
2. Mohonlah kepada Roh 
Kudus untuk membantu 
kita memahami perikop itu 
dengan pengertian yang be-
nar.
3. Baca petikan Kitab Suci 
tersebut secara  perlahan 
dan jika mungkin ulangi 
lagi sampai beberapa kali.
4. Renungkan untuk be-
berapa minit, akan satu 
kata atau ayat atau hal-hal 
yang disampaikan dalam 
petikan  tersebut dan tan-
yakanlah kepada diri kita 
sendiri, “Apakah yang dia-
jarkan atau disampaikan 
oleh Tuhan kepada saya?
5. Tutuplah doa dengan 
satu atau lebih resolusi/
keputusan praktis yang 
akan kita lakukan, dengan 
menerapkan pokok-pokok 
ajaran yang disampaikan 
dalam perikop tersebut di 
dalam hidup dan keadaan 
kita sekarang ini. —        Ka-
tolisitas

Membaca 
Alkitab dengan 
Lectio Divina 

Hari Minggu Sabda Tuhan ganti  
Minggu Alkitab mulai 2021 
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Mengejutkan! Tuhan habiskan sebahagian
besar waktu di bumi dengan jalani hidup biasa 

JAKARTA: “Gereja Kat-
edral Jakarta dalam usahanya 
melindungi dan menghormati 
ciptaan Tuhan, turut giat dalam 
penjimatan elektrik dengan 
menggunakan panel tenaga su-
ria. 

Tenaga suria yang meman-
faatkan panas matahari, mem-
beri bekalan elektrik kepada 
seluruh kegiatan yang menggu-
nakan elektrik di Gereja pada 
waktu siang hari. Daya mak-
simal dari seluruh panel men-
capai 238,02 kWp atau setara 
dengan 183 unit rumah dengan 
daya 1.300 watt. Dengan adan-
ya panel suria sebanyak itu, 
Gereja Katedral dapat menji-
matkan biaya elektrik sehingga 
30% dari total biaya biasanya.”

Usaha Katedral Jakarta itu 
mendapa pengiktirafan dari 
MURI (Muzium Rekod Dunia 
Indonesia) yang mencatatkan 
Katedral itu sebagai “Gereja 
Katolik Pertama yang Seluruh 
Sumber Tenaga Elektriknya 
menggunakan Panel Suria.”

Dalam kenyataan media 
MURI, ia mengatakan, “Panel 
tenaga suria memiliki banyak 
kelebihan, di antaranya dapat 
menjimatkan perbelanjaan ele-
ktrik, tidak memerlukan ba-
han bakar, tidak menghasilkan 
pencemaran suara, mesra alam 
kerana ia tidak memancarkan 
emisi gas rumah kaca yang ber-
bahaya seperti karbon dioksida, 
serta tidak memberi kesan pada 
perubahan iklim.

Tegasnya, “Langkah ini se-
jajar dengan komitmen Kate-
dral dalam merawat bumi seba-
gai rumah.” Untuk menerima 
penghargaan itu, Katedral Ja-
karta mengadakan upacara se-
derhana dengan acara menan-
datangani inskripsi oleh Uskup 
Agung Jakarta Kardinal Igna-
tius Suharyo Hardjoatmodjo, 
dan pencatatan Rekod MURI 
“Gereja Katolik Pertama yang 
Menggunakan Panel Tenaga 
Suria” di Indonesia, pada Pesta 
Pembaptisan Tuhan, 10 Janu-
ari. — PEN@ Katolik/pcp 

Bapa Suci izinkan wanita jadi lektor, 
alkolit dalam perayaan Liturgi 
ROMA: Sri Paus Fransiskus dalam 
usaha kesaksamaan gender dalam 
Gereja mengeluarkan dekri yang 
memungkinkan wanita melayani se-
bagai lektor semasa Liturgi, sebagai 
akolit, dan pemberi komuni.

Melalui keputusan itu, Sri Paus 
merasmikan apa yang sudah dijalan-
kan di pelbagai negara selama ber-
tahun-tahun. Tetapi dengan peruba-
han dalam Kitab Hukum Kanonik, 
para uskup yang konservatif tidak 
dapat menghalangi perempuan di 
keuskupan mereka untuk menjalan-
kan peranan-peranan tersebut.

Akan tetapi Vatikan menekan-
kan bahawa peranan tersebut “pada 
dasarnya berbeza dari pelayanan 
mereka tertahbis, dan ditegaskan 
bukan pembuka jalan bagi wanita 
bahawa suatu hari akan diizinkan 
untuk ditahbiskan menjadi paderi. 

Dalam dekri “Spiritus Domini” 
(Roh Tuhan), Sri Paus Fransiskus 
mengatakan keputusannya itu telah 
melalui refleksi teologi.

Dalam suratnya, Sri Paus men-
gatakan dia ingin membawa “kes-
tabilan  pengakuan publik” kepada 
wanita yang sudah menjalankan 
peranannya.

Dekri Sri Paus itu mengubah par-
agraf pertama Kanon 230 dari Kitab 
Hukum Kanonik dan menetapkan 
bahawa wanita dapat memiliki 
akses ke pelayanan dan  ini diakui 
melalui tindakan liturgi yang secara 
rasmi melembagakannya.

“Perkembangan doktrinal tel-
ah dicapai dalam beberapa tahun 
terakhir yang telah menjelaskan 
bagaimana pelayanan tertentu yang 
dilembagakan oleh Gereja memi-
liki syarat umum dasar iaitu sudah 
dibaptis dan imamat kerajaan diteri-
ma dalam Sakramen Pembaptisan,” 
kata Sri Paus. 

Rumusan baru kanon berbunyi: 

“Orang awam yang memiliki usia 
dan kelayakan yang ditetapkan 
melalui keputusan konferensi para 
uskup dapat diterima secara tetap 
melalui ritus liturgi yang ditentukan 
untuk pelayanan lektor dan pelayan 
altar.”

Oleh kerana itu spesifikasi “orang 
awam” yang memenuhi syarat 
awam dan ada dalam Kanon sampai 
perubahan hari ini dihapus.

Dalam surat kepada Prefek Kon-
gregasi Doktrin Iman, Sri Paus 
Fransiskus menjelaskan motivasi 
teologi di sebalik keputusannya.

“Dalam spektrum pembaharuan 
yang gemakan oleh Konsili Vati-
kan II, seruannya semakin terasa 
hari ini untuk menemukan kembali 
tanggung jawab bersama dari semua 
orang yang dibaptis dalam Gereja, 
dan misi kaum awam dengan cara 
tertentu.”

Memetik Dokumen Akhir Sinode 
Wilayah Pan-Amazon, Bapa Suci  
mengatakan bahawa “sehubungan 
dengan seluruh Gereja, dalam pel-
bagai situasi, sangat mendesak agar 
pelayanan bagi lelaki dan wanita 
dipromosikan dan dianugerahkan.”

Sri Paus mengatakan bahawa 
Gereja yang “terdiri dari lelaki dan 
wanita yang dibaptis, harus diakui 
dan mempromosikan bentuk-bentuk 

pelayanan dan, di atas segalanya, 
kesedaran akan martabat pembap-
tisan.”

Dalam suratnya, Bapa Suci men-
gulangi kata-kata Santo Yohanes 
Paulus II berkaitan, “pelayan yang 
ditahbiskan, Gereja tidak memiliki 
kekuasaan dalam cara apa pun un-
tuk memberikan pentahbisan ima-
mat kepada wanita.”

Sri Paus Fransiskus menambah 
bahawa “berkenaan dengan pelay-
anan yang tidak ditahbiskan, adalah 
mungkin, dan pada ketika ini adalah 
waktu tepat untuk mengatasi keter-
batasan itu.”

Beliau menjelaskan bahawa 
“menganugerahkan kepada kaum le-
laki dan wanita awam  untuk jabatan 
Akolit  dan Lektor, berdasarkan 
penyertaan mereka sebagai  ima-
mat yang dibaptis, kesedaran akan 
tumbuh melalui tindakan liturgi, 
juga  kontribusi berharga yang telah 
ditawarkan oleh ramai orang awam, 
termasuk wanita, sejak sekian lama 
dalam kehidupan dan misi Gereja.”

“Keputusan untuk menganugerah-
kan jabatan ini kepada wanita, yang 
sifatnya stabil, pengakuan publik 
dan mandat dari uskup akan mem-
buat partisipasi semua orang lebih 
efektif dalam karya evangelisasi,” 
kata Sri Paus. – media Vatikan 

Katedral Jakarta 
terima MURI kerana 
guna tenaga solar 100%

TAKHTA SUCI: Ketika meraya-
kan Pesta Pembaptisan Tuhan, 
Sri Paus Fransiskus merenungkan 
Liturgi hari itu yang mencerita-
kan tentang bagaimana kehidupan 
publik Yesus bermula.  

Berbicara dari Perpustakaan 
Apostolik dalam Angelus Ming-
gu, 10 Januari, Sri Paus mengata-
kan bahawa setelah Pesta Epifani, 
Liturgi mengambil lompatan seki-
tar 30 tahun, waktu “tersembunyi” 
yang dihabiskan Yesus bersama 
keluarga, dengan mentaati orang 
tua, serta belajar dan bekerja.

Semua penginjil, kata Sri Paus, 
menceritakan kehidupan publik-
Nya yang berlangsung sekitar tiga 
tahun. Sungguh mengejutkan, kata 
Bapa Suci, “Tuhan menghabiskan 
sebahagian besar waktu di bumi 
dengan menjalani kehidupan bia-
sa, tanpa menonjolkan diri.”

“Itu pesan bagus untuk kita: 
mengungkapkan hebatnya ke-
hidupan sehari-hari, pentingnya 

di mata Tuhan setiap gerakan dan 
momen kehidupan, bahkan meski-
pun hidup sederhana dan tersem-
bunyi,” kata Sangti Papa. Setelah 
30 tahun kehidupan tersembunyi, 
kehidupan publik Yesus dimulai 
dengan pembaptisan di Sungai 
Yordan. Unsur utama pembapti-
san Yohanes, adalah ritus perto-
batan, “tanda kesediaan seseorang 
untuk bertobat, dan meminta 
pengampunan atas dosa-dosanya. 
Yesus pasti tidak memerlukannya 
dan meskipun Yohanes Pembaptis 
cuba menghentikan-Nya, Tuhan 
bertegas kerana Dia ingin bersama 
denganorang-orang berdosa. 

Pada hari pertama pelayanan-
Nya, kata Sri Paus, Yesus mem-
beri “programmatic manifesto” 
(pengumuman publik tentang 
apa yang direncanakan) dengan 
mengatakan kepada kita bahawa 
“Dia tidak menyelamatkan kita 
dari tempat tinggi, dengan kepu-
tusan penuh kuasa atau tindakan 

paksaan, sebaliknya datang men-
emui kita dan menanggung sendiri 
dosa-dosa kita.”

Beginilah cara Tuhan men-
galahkan kejahatan duniawi iaitu 
dengan merendahkan diri.”

Ini juga cara kita untuk dapat 

mengangkat orang lain, “bukan 
dengan menilai, bukan dengan 
menyarankan apa yang harus di-
lakukan, tetapi dengan menjadi 
sesama, berempati, membahagi-
kan kasih Tuhan,” ujar Sri Paus.

Selanjutnya Sri Paus Fransiskus 
menjelaskan bahawa setelah aksi 
belas kasih oleh Yesus ini, hal luar 
biasa lain terjadi, “langit terbuka 
dan Tritunggal terungkap.” Sep-
erti yang dikatakan oleh penginjil 
Markus kepada kita (Mrk 1:10), 
Roh Kudus turun dari syurga 
seperti burung merpati dan Bapa 
berkata kepada Yesus, “Engkaulah 
Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-
Mulah Aku berkenan.”

“Tuhan memanifestasikan diri-
Nya ketika belas kasihan muncul, 
kerana itulah wajah-Nya.” Epi-
sode ini menunjukkan kepada kita 
bagaimana Yesus menjadi hamba 
orang-orang berdosa dan diu-
mumkan sebagai Anak. Dia me-
rendahkan dirinya pada kita dan 

Roh turun ke atas Dia.”
“Cinta menyerukan cinta,” kata 

Sri Paus, dan ini berlaku bagi 
kita. “Dalam setiap tindakan pe-
layanan, dalam setiap karya belas 
kasih yang kita lakukan, Tuhan  
memanifestasikan diri-Nya dan 
mengarahkan pandangan pada du-
nia. Ini mengungkapkan kepada 
kita bahawa sebelum kita melaku-
kan sesuatu pun, hidup kita sudah 
ditandai oleh belas kasihan dan 
belas kasihan diberikan kepada 
kita, jelas Bapa Suci. 

Hal itu, kata Sri Paus, terjadi 
pada hari Pembaptisan kita. Dalam 
pembaptisan,  “kita dibenamkan 
dalam kasih Kristus yang mati dan 
bangkit untuk kita. Dalam pem-
baptisan, kita menerima karunia 
Roh Kudus. Dalam pembaptisan, 
Bapa berkata kepada kita masing-
masing, seperti yang Dia katakan 
kepada Yesus: Engkaulah Anak-
Ku yang Ku kasihi.” – media                  
Vatikan



Pembelajaran Sekolah Minggu, 
sesi katekismus 2021 secara online

Saudara, saudari yang dikasihi,
Dalam memulai tahun baru, kita bersy-
ukur kepada Tuhan kerana memberi kita 
kekuatan dan keberanian untuk mengatasi 
cabaran masa lalu kita, dan terus memo-
hon rahmat-Nya untuk menghadapi masa 
hadapan dengan kesetiaan dan harapan. 
Di antara banyak cabaran yang kita hadapi 
pada tahun lalu adalah transformasi drastik 
penyampaian pembelajaran katekismus ke-
pada anak muda kita.

Katekis dan pelajar harus membiasakan 
diri dengan segera cara  pengajaran-pembe-
lajaran kelas tradisional dan menyesuaikan 
diri dengan kaedah pembelajaran dalam 
talian. Perkara ini tidak selalu mudah bagi 
para katekis dan pelajar, begitu juga untuk 
ibu bapa. Sehubungan dengan itu, saya in-
gin mengucapkan terima kasih kepada ibu 
bapa atas sokongan dan kerjasama mereka 
dalam memastikan anak-anak mereka terus 
mendalami iman mereka walaupun pada 
masa-masa yang mencabar ini.

Tahun Baru KaTeKeTiKal 
Pendidikan iman anak-anak muda kita ada-
lah bahagian yang tidak boleh diabaikan 
dalam kehidupan dan misi Gereja. Dengan 
demikian, tugas ini tidak dapat ditangguh-
kan atau diabaikan walau apa pun keadaan-
nya. Untuk tahun 2021, pelajaran katekis-
mus akan dimulakan di semua keuskupan 
tidak lama lagi.

Buat masa ini, kita tidak pasti sama ada 
situasi pandemik COVID-19 akan ber-
tambah baik bagi membolehkan pelajaran 
kateketik dijalankan kembali di bilik dar-
jah. Sekiranya tidak, pelajar harus mengam-
bil bahagian dalam pelajaran dalam talian 
yang diadakan melalui aplikasi, seperti 
Zoom, Google Meet dan lain-lain. Oleh itu, 
saya ingin menyatakan beberapa perkara 
yang saya harap dapat diperhatikan oleh ibu 
bapa demi pembentukan kateketik anak-
anak mereka.
MendafTarKan anaK-anaK anda unTuK 
Kelas KaTeKisMus
Sebilangan besar paroki telah mengatur 
pendaftaran pelajar katekismus untuk tahun 
2021. Kami menggesa ibu bapa yang belum 
mendaftar anak mereka untuk melakukan-
nya. 

Dalam beberapa kes, pendaftaran akan 
dilakukan melalui kaedah atas talian, mis-
alnya, Borang Google. Tidak kira apa 
kaedah yang digunakan, ikuti arahan 
yang diberikan oleh Paderi paroki dan tim 
kateketikal  mengenai perkara ini. Sekiran-
ya anda mendaftarkan anak atau anak-anak 
buat pertama kalinya di paroki dan tidak 
pasti bagaimana untuk meneruskannya, si-
lakan hubungi pejabat paroki.

PenyerTaan anaK-anaK anda dalaM 
PeMBelajaran Online

Beberapa perkara yang harus dipertimbang-
kan:

i.Penyertaan dalam sesi-sesi katekis-
mus:
Walaupun kita menyedari bahawa tidak 

setiap anak dapat mengikuti pelajaran atas 
talian kerana sebab-sebab tertentu, teru-
tamanya isyarat Internet yang lemah atau 
kurang, atau kekurangan alat elektronik 
yang sesuai, adalah mustahak bagi pela-
jar yang mempunyai akses kemudahan ini 
untuk mengikuti pembelajaran online. 

Ibu bapa harus memberi keutamaan 
akan  pendidikan iman anak-anak mereka 
dan memastikan bahawa anak-anak mere-
ka mengikuti pelajaran katekismus pada 
hari dan pada waktu yang ditentukan oleh 
katekis mereka.

ii. Penyertaan Aktif: Ada kejadian, mis-
alnya pelajar mendaftar masuk dalam 
pembelajaran onlilne tetapi tidak menggu-
nakan video sepanjang pembelajaran. Ini 
menyebabkan katekis tidak pasti sama ada 
pelajar itu sedang mengikuti atau tidak ke-
las online tersebut. Kami memohon ban-
tuan ibu bapa agar memastikan anak-anak 
menyertai secara aktif dari mula sehing-
galah akhir pembelajaran.  

iii. Bimbingan dan perhatian ibu bapa: 
Kanak-kanak di peringkat pra-sekolah 
atau kelas rendah memerlukan banyak 
perhatian dan bimbingan ibu bapa sepan-
jang tempoh ini. Bantuan ibu bapa dalam 
berkolaborasi dengan katekis dalam mem-
bimbing dan mengajar iman kepada anak-
anak mereka yang lebih muda sama ada 
melalui pelajaran dalam talian atau kae-
dah lain, amatlah dihargai.

iv. Komunikasi di antara ibu bapa dan 
katekis
Seperti yang telah disebutkan sebelum 

ini, mungkin ada pelajar a yang tidak da-
pat mengikuti pembelajaran online ker-
ana kurang atau lemah isyarat Internet, 
kekurangan alat elektronik atau mungkin 
ada alasan lain. 

Dalam keadaan seperti itu, kami men-
dorong ibu bapa untuk berkomunikasi 
dengan katekis mereka dan mencari cara 
lain yang sesuai agar anak-anak mere-
ka dapat terus menerima pembentukan 
kateketik yang sewajarnya dan berterusan. 

Saya sedar bahawa setiap paroki akan 
menghadapi cabarannya yang tersendiri 
berkaitan bagaimana katekismus ini diken-
dalikan dan disampaikan. 

Saya yakin bahawa pasukan kateketik 
paroki, di bawah bimbingan paderi paroki, 
akan bekerjasama dengan ibu bapa untuk 
menghadapi cabaran ini. Akan tetapi, dalam 
semua perkara, paderi parokilah yang harus 
membuat keputusan akhir.

Akhir kata, saya ingin mengingatkan ibu 
bapa bahawa mereka adalah katekis perta-
ma anak-anak mereka. Saya sangat meng-
gesa ibu bapa untuk mengambil tanggung-
jawab ini dengan serius dengan bantuan 
paderi paroki dan para katekis, anak-anak 
muda kita akan meneruskan katekismus 
mereka dan berkembang menjadi dewasa 
dalam hubungan mereka dengan Tuhan, 
dan dalam iman Katolik mereka. 

Yang Amat Mulia Rev Julian Leow 
Beng Kim, DD

Presiden Episkopal 
Komisi Kateketikal Malaysia 
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Kepada semua umat beriman Malaysia-
Singapura-Brunei,

Berkat Tuhan kepada anda semua dalam 
memulakan tahun baharu 2021.

Kami para uskup, telah mengadakan per-
temuan atas talian pada 4-8 Januari 2021 se-
mena perhimpunan Konferensi Para Uskup 
Katolik Malaysia-Singapura-Brunei (CBC-
MSB). Antara perkara yang telah kami bin-
cangkan ia adalah beberapa perkara menge-
nai Liturgi.

1.1 Pada 13 Mei 2020, Kardinal Robert 
Sarah, Prefek Kongregasi Ibadat Ilahi 
dan Disiplin Sakramen (CCDDS), telah 
menulis kepada Konferensi para Uskup 
berkaitan perubahan kesimpulan himpu-
nan doa kepada Tritunggal (doa pembu-
kaan) dalam Roman Missal (2010). Per-
kataan "satu" sebelum Ya Tuhan, dalam 
terjemahan bahasa Inggeris dirasakan 
boleh mengelirukan. 
1.1.1. Keputusan: Para Uskup memu-
tuskan untuk mempertahankan formula 
yang digunakan dalam semua sakramen di 
rantau ini, dan menghilangkan perkataan 
“satu”: “Melalui Tuhan Kami Yesus Kris-
tus, Putera-Mu, yang hidup dan berkuasa 
dengan Engkau dalam Persekutuan Roh 
Kudus, Tuhan, selama-lamanya. "

1.2. Hari Minggu Alkitab yang biasanya 
dirayakan pada bulan Julai di wilayah ini 
diganti dengan perayaan “Hari Minggu 
Sabda Tuhan" secara universal pada hari 
Minggu ke-3 pada Hari Minggu Biasa,  24 
Januari 2021. Ia dikhaskan untuk merai-
kan, mengkaji dan menyebarkan  Firman 
Tuhan (rujuk Surat Sri Paus Fransiskus, 
Motu proprio Aperit Illis, 30 September 
2019).
1.2.1. Tindakan yang diambil: Berdasar-
kan perbincangan di kalangan para uskup 
tahun lalu semasa pertemuan CBCMSB 
dan keperluan untuk menjelaskan peruba-

han ini kepada komuniti, kenyataan telah 
dikeluarkan oleh Kardinal Cornelius Sim 
dan Komisi Alkitab Serantau pada 30 Sep-
tember 2020 mengenai bagaimana ia da-
pat dirayakan di paroki kita. Terjemahan 
terdapat dalam Bahasa Tamil, Bahasa Ma-
laysia dan Mandarin. Begitu juga, nota ter-
baru dari CCDDS telah dikirimkan kepada 
semua Uskup pada 17 Disember 2020. 
1.3. Tahun Baru Cina atau Lunar jatuh 
pada hari Jumaat, 12 dan Sabtu, 13 Feb-
ruari 2021, dan perayaan ini berakhir dua 
minggu kemudian pada hari Jumaat, 26 
Februari. Adakah Konferensi memberi 

pelepasan pantang dan puasa sepanjang 
tempoh ini? 
1.3.1. Keputusan: Konferensi memberi 
pelepasan pantang dan puasa kepada se-
mua umat beriman yang merayakan Tahun 
Baru Cina dengan cara apa pun pada tiga 
hari Jumaat berturut-turut, 12, 19 & 26 
Februari. Walau bagaimanapun, semua 
umat diminta berpantang dan berpuasa 
pada Hari Rabu Abu, 17 Februari.
1.4. Kesilapan dalam Ordo: Perhatikan ba-
hawa Hari Minggu Misi, 2021 jatuh pada 
24 Oktober 2021, bukan 17 Oktober.
1.5. Oleh kerana Hari Krismas jatuh pada 
hari Sabtu 25 Disember 2021, semua Misa 
pada hari Sabtu akan menjadi Misa Kela-
hiran Tuhan.
1.5.1. Keputusan: Para uskup bersetuju 
dengan cadangan bahawa umat yang 
menghadiri Misa malam dianggap telah 
memenuhi kewajiban hari Minggu (26 
Disember 2021, Pesta Keluarga Suci).
Saya berharap agar perkara di atas adalah 

jelas dan membantu. Sekiranya anda me-
merlukan penjelasan, sila hubungi paderi 
paroki atau pejabat uskup masing-masing.

+ Uskup Sebastian Francis
Presiden CBCMSB

Presiden Komisi Kateketikal Malaysia mohon kerjasama ibu bapa 

KeusKuPan agung 
Kuala luMPur
6 januari 2021

Pengumuman Konferensi para Uskup Malaysia-
Singapura-Brunei tentang beberapa perkara Liturgi 

Bermula tahun 2021 dan seterusnya, 
Hari Minggu Alkitab digantikan dengan 
Hari Minggu Sabda Tuhan pada setiap 
hari minggu ketiga, Hari Minggu Biasa.

CBCMSB memberi pelepasan pantang 
dan puasa untuk tiga Jumaat berturut-
turut sempena perayaan Tahun Baru Cina. 



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 17, 2021 

KENINGAU : Setelah lebih tiga 
bulan bersiaran, Tim Kekitaan 
FM telah mengambil kesempa-
tan untuk memperbaharui dan 
memantapkan komitmen mereka 
dalam rekoleksi singkat pada 3 
Januari 2021.

Radio Online Kekitaan FM 
(KFM) merupakan radio digital 
pertama di Keuskupan Keningau  
yang secara rasmi mula bersiaran 
pada 3 Ogos 2020. 

Rekoleksi pada awal tahun 
itu dihadiri oleh para penyam-
pai radio KFM di Rumah Retret 
Keuskupan Keningau, Tatal.

Sesi dalam rekoleksi itu disam-
paikan oleh Sr. Bibianah Dunsia 
FSP. 

Dalam sesinya, Sr. Bibianah  
membawa para penyampai radio  
KFM mengimbas dan merenung 
perjalanan sepanjang tiga bulan 
bersiaran. 

Religius itu mengatakan ada-
lah penting bagi para penyampai 
radio khususnya untuk sentiasa 
merujuk misi dan visi kekitaan 
FM agar pelayanan mereka tidak 
tersasar. 

Walapun rekoleksi itu diadakan 
secara singkat namun sesi yang 
disampaikan oleh Sr Bibianah 
padat dengan pelbagai motivasi, 
renungan dan bekalan bagi para 

penyampai KFM untuk melayani 
dengan lebih efektif. 

Selesai sesi ceramah, para pen-
yampai seterusnya merayakan 
Perayaan Ekaristi yang dipimpin 
oleh Bapa Uskup Cornelius Piong 
yang dibantu oleh Father Clement 
Abel.

Uskup dalam homilinya berkata 
bahawa dorongan Roh Kudus, 
mencetuskan idea melaksanakan 
radio online Kekitaan FM. 

Menurut prelatus itu, sejak Per-
intah Kawalan Pergerakan (PKP) 
yang dilaksanakan pada bulan 
Mac 2020, yang juga menyebab-
kan Misa Kudus ditangguh serta 

aktiviti kerohanian tidak dapat di-
laksanakan. 

Media digital merupakan sa-
rana terbaik yang membolehkan 
umat mengikuti Misa Kudus, pel-
bagai program dan pembelajaran 
iman atas talian. 

“Melalui pengalaman PKP 
yang menyebabkan semua orang 
berada di rumah serta mencetukan 
pelbagai masalah seperti tekanan 
dan kemurungan. Mujurlah den-
gan adanya Radio Online Keki-
taan FM ini, siaran dan sesi-sesi 
radio KFM dapat memberikan 
harapan kepada kita dan kepada 
mereka yang mendengarkan radio 

ini,” ujar Uskup Cornelius. 
“Jangan lupa kepada peranan 

Roh Kudus dalam pelayanan kita 
kerana Ia memampukan kita. Sen-
tiasalah juga mengutamakan kes-
atuan atau teamwork antara sesa-
ma dan terus kuat mewartakan 
khabar baik tentang Tuhan kerana 
radio KFM ini bukan seperti radio 
hiburan yang lain." 

“Seperti majus yang hanya 
berpandukan bintang memimpin 
mereka kepada bayi Yesus. Begitu 
juga dengan kita mempunyai bin-
tang yang memimpin kita, namun 
bintang kita berbeza iaitu melalui 
komen dan teguran-teguran.”

“Semoga pelayanan kamu se-
bagai penyampai radio, mem-
bimbing umat untuk bangga akan 
identiti sebagai pengikut Yesus, 
seperti kamu juga berbangga akan 
identiti ini. 

“Biarlah segmen yang kamu 
bawakan memberi harapan ke-
pada yang mendengarkan Radio 
Online Kekitaan FM,” kata Uskup 
Cornelius seraya mengharapkan 
agar para penyampai radio KFM 
terus tekun melayani dan mela-
wan pengaruh tidak baik.

Didiroy Joneh, Pengerusi 
KOMSOS merangkap pengerusi 
Kekitaan FM dalam ucapannya 
bersyukur dan berterima kasih ke-
pada para penyampai radio KFM 
kerana sanggup menggunakan 
talenta mereka sebagai penyam-
pai radio. 

Didiroy juga berterima kasih 
kepada Uskup yang sentiasa 
membimbing, mengambil berat 
malah selalu hadir menjadi tetamu 
undangan radio online tersebut. 

Para penyampai radio online 
KFM dan sound producer juga 
melafazkan komitmen di hadapan 
para klerus. 

Selepas Misa, program diterus-
kan dengan fellowship kesyuku-
ran. — An Richard_KOMSOS 
KSFX

KENINGAU: Pada 21 hingga 23 Disember 
2020 yang lalu, Team Turun Ladang KSFX 
bersama Father David Gosikol telah mel-
akukan lawatan pastoral KUK-KUK di Zon 
Pohon Batu, zon terjauh di bawah naungan 
Paroki KSFX, Keningau. 

Turut menyertai lawatan pastoral ini ialah 
Seminarian Larry David Misol dan Aspir-
ant Michael Mok serta beberapa umat yang 
lain.

KUK pertama yang dilawati adalah KUK 
St. Isidorus, Pengaraan pada 21 Disember 
2020. Misa Kudus dimulakan pada jam 
5.00 petang. Dalam Misa ini, Fr David turut 
memimpin upacara Pembaptisan Kanak-
kanak, Kesyukuran Ulang Tahun ke-30 
penubuhan KUK St. Isidorus, Pengaraan, 
Kesyukuran Ulang Tahun ke-30 pelayanan 
sebagai katekis bagi Katekis Isidorus serta 
sambutan Hari Krismas 2020. 

Katekis Isidorus, dalam ucapannya, men-
gongsikan suka duka beliau melayani seba-
gai katekis dan sejarah singkat tertubuhnya 
secara rasmi KUK Pengaraan ini 30 tahun 
yang lalu. 

Beliau menyatakan bahawa jumlah umat 
semakin bertambah setiap tahun dan Ger-
eja sudah tidak dapat menampung bilangan 
umat yang datang ke Misa Kudus atau Iba-
dat Sabda.

Kat. Isidorus juga bersyukur atas pang-

gilan menjadi Katekis 30 tahun yang lalu 
dan masih bertahan hingga sekarang atas 
sokongan Bapa Uskup, para Paderi serta 
umat dan berharap agar ada pelapis yang 
akan menyahut panggilan seperti beliau  di 
KUK tersebut. 

Fr. David Gosikol di dalam ucapannya 
mengucapkan tahniah dan syabas kepada 
Kat. Isidorus dan semua umat di KUK Pen-
garaan atas semangat pelayanan dan pem-
bangunan iman di tempat ini serta mendoa-
kan agar perjalanan iman umat di KUK itu 
sentiasa berterusan.

Pada hari yang seterusnya iaitu 22 Dis-
ember 2020, rombongan TTL meneruskan 

perjalanan ke KUK St. Paulus, Pohon Batu. 
Di sini, Misa Kudus dimulakan pada jam 
5.00 petang dengan upacara pembaptisan 
bagi kanak-kanak dan dewasa serta Pem-
berkatan Perkahwinan bagi tiga pasangan 
di kampung tersebut.

Pada akhir Misa Kudus, dalam ucapan 
alu-aluannya, Katekis St Paulus, Sdra Pau-
lus mengungkapkan rasa syukurnya di atas 
kedatangan rombongan TTL serta dapat 
merayakan Misa Kudus bersama Fr David.

Katanya, merayakan Misa Kudus yang 
amat dirindui oleh umat di KUK tersebut. 
Umat juga bersukacita dengan upacara 
pembaptisan yang menandakan bilangan 

umat Katolik semakin bertambah.
Pada hari ketiga, 23 Disember 2020, hu-

jan yang turun dengan lebat menyukarkan 
pergerakan rombongan TTL  untuk ke KUK 
St Joseph, Lumiti. 

Dengan semangat yang kental, mereka 
berhadapan keadaan jalan yang licin, tan-
ah runtuh serta lumpur tebal. Kepayahan 
meredah perjalanan yang sukar itu terubat 
melihat wajah-wajah para umat yang me-
nanti kedatangan rombongan TTL sejak 
pagi untuk melakukan Pengakuan dan mer-
ayakan Misa Kudus. 

Selepas Misa Kudus, paderi dan rombon-
gan TTL beramah mesra dengan para pen-
duduk dalam acara persaudaraan yang se-
derhana.  KUK St Joseph merupakan KUK 
terakhir yang dilawati oleh rombongan TTL 
sebelum kembali ke Paroki. —Ronz 

Rekoleksi teguhkan komitmen 
para penyampai radio online KFM 

Tim Turun Ladang lawati stasi terjauh di paroki KSFX

PEMBERITAHUAN: 
Terdapat kesilapan 
gambar Bro Rudolf 
de Aquaviva, CSE 
pada keluaran 10 
Januari 2021 yang 
lalu.
Kesilapan amatlah 
dikesali.  


