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Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, iaitu: 
waktu telah singkat! Kerana itu dalam waktu yang 
masih sisa ini orang-orang yang beristeri harus ber-
laku seolah-olah mereka tidak beristeri; dan orang-
orang yang menangis seolah-olah tidak menangis; 
dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak 
bergembira ... 

1 Korintus 7: 29-30
EDARAN DALAMAN SAHAJA

Sabda Tuhan pelita yang 
memimpin kita dan cahaya 
yang menerangi jalan kita

Saudara-saudari dalam Kristus, 

Mulai tahun ini, 2021, kita umat akan meny-
ambut Hari Minggu Sabda Tuhan pada Hari 
Minggu Biasa yang ketiga. 

Tahun ini ianya jatuh pada 24 Januari. Pada 
tahun-tahun yang lalu Sabda Tuhan disambut 
dan dirayakan pada bulan Julai setiap tahun. 

Namun pada 30 September 2019 Sri Paus 
Francis melalui Surat Apsotoliknya, “Aperuit 
illis” mengajak kita umat supaya menyambut 
perayaan Sabda Tuhan pada awal permulaan 
tahun. 

Mungkin selama ini kita umat menyambut 
perayaan Sabda Tuhan hanya sebagai satu dar-
ipada aktiviti-aktiviti pastoral sahaja pada hari 
itu, selesai dan tunggu tahun depan lagi! 

Merayakan Sabda Tuhan pada permulaan 
tahun adalah sangat penting dan berguna bagi 
kita sepanjang tahun dalam perjalanan hidup 
dan iman kita. Kita berharap agar dengan men-
yambut Hari Minggu Sabda Tuhan pada per-
mulaan tahun kita akan dapat mengatur per-
jalanan hidup dan iman kita dengan diterangi 
oleh Sabda Tuhan sepanjang tahun (Maz. 
119:105).

Menyedari, menghargai dan bersaksi bagi 
Sabda Tuhan setiap hari dengan membaca, 
mendengar dan merenungnya adalah satu kep-
erluan bagi kita umat-Nya untuk membangun 
kesatuan, kesetiaan dan kekudusan dengan-
Nya. 

Apakah kita menyedari dan mengambil masa 
setiap hari melakukan apa yang dinasihatkan 
Yesus, “setiap orang yang datang kepada-Ku, 
mendengar kata-kata-Ku dan melakukan kata-

kata-Ku orang itu adalah seperti rumah yang 
dibangun diatas dasar yang kukuh” (Luk. 
6:47-48).

Saudara-saudari  sepanjang hidup kita seba-
gai pengikut dan murid Yesus perlu kita sen-
tiasa usahakan kesegaran, kesaksian dan keta-
hanan iman kita. 

Di Malaysia kita umat Kristian hidup ber-
sama dalam masyarakat yang berbagai bangsa, 
budaya dan agama. Memang keadaan ini ada-
lah unik dan baik tetapi ada cabaran-cabaran-
nya juga, terutama sekali terhadap iman Kris-
tiani kita. Namun kita juga perlu menyedari 
bahawa iman tanpa cabaran adalah lemah.

Kita bersyukur kerana dalam apapun kead-
aan yang kita hadapi, Yesus lebih awal telah 
memberi jaminan-Nya, “Aku menyertai kamu 
sampai akhir zaman” (Mat. 28:20). Dengan 
kuasa Roh Kudus kita umat dibantu hidup 

dalam kesatuan, diterangkan akal budi setiap 
kali berhadapan dengan cabaran dan pilihan 
serta dimampukan memilih dan memihak ke-
pada Yesus apapun bentuk godaan yang kita 
hadapi.

Saudari saudari, dalam perjalanan iman, 
sama ada secara peribadi atau berkomuniti, 
Sabda Tuhan perlu “menjadi pelita yang mem-
impin kita dan cahaya yang menerangi jalan 
kita” (Maz. 119:105). 

Dalam kita menyambut dan merayakan Hari 
Minggu Sabda Tuhan marilah kita mengambil 
insipirasi dan kekuatan iman dari pesan Santo 
Paulus kepada Timotius, “semua yang tertulis 
di Alkitab diilhami oleh Tuhan dan berguna 
untuk mengajar apa yang benar, untuk me-
negur dan membetulkan apa yang salah, dan 
untuk mengajar orang supaya hidup menu-
rut kehendak Tuhan” (2 Tim. 3:16).

Saudara-saudari, dengan taat datang 
mendengar dan melaksanakan sabda-Nya 
sudah tentu kita akan mampu hidup sebagai 
pengikut dan murid Yesus dengan sentiasa 
setia dan bangga dengan identiti Kristiani kita 
(Mat. 10:32-33), komited kepada misi untuk 
bersaksi bagi Yesus (Mar. 5:13-16) serta yakin 
dengan pilihan kita mengikuti Yesus, “jalan, 
Kebenaran dan Kehidupan” (Yoh. 14:6). 

Selamat menyambut Hari Minggu Sabda Tu-
han.

+ Uskup Cornelius Piong 
Uskup Keningau

KE N I N G A U : 
Perayaan Hari 
Minggu Sabda 

Tuhan dapat membantu 
umat untuk mengatur 
perjalanan hidup dan 
iman dengan diteran-
gi oleh Sabda Tuhan 
sepanjang tahun (Maz. 
119:105), demikian tu-
lis Uskup Cornelius 
Piong dalam Surat Pas-
toralnya bertarikh 24 
Januari, sempena Hari 
Minggu Sabda Tuhan.  

Katanya, selama ini, Hari 
Minggu Alkitab dirayakan 
pada setiap bulan Julai, namun 
bermula tahun 2021, ia diraya-
kan pada awal tahun. 

Prelatus itu menyatakan 
harapannya bahawa, "Semoga 
dengan menyambut Hari Min-
ggu Sabda Tuhan pada per-
mulaan tahun kita akan dapat 
mengatur perjalanan hidup 
dan iman kita dengan diterangi 
oleh Sabda Tuhan sepanjang 
tahun (Maz. 119:105).

Baca pesan penuh perayaan 
Hari Minggu Sabda Tuhan 
Uskup Cornelius di bawah:

VATIKAN: Pada hari pelantikannya seba-
gai Presiden Amerika Syarikat ke-46, Sri 
Paus Fransiskus meminta Joe Biden untuk 
menjadi pembawa perdamaian dan rekon-
siliasi.  

"Saya berdoa agar keputusan anda akan 
dipandu oleh kepedulian untuk memban-
gun masyarakat yang ditandai dengan 
keadilan dan kebebasan yang autentik," 
kata Sri Paus Fransiskus.

Biden, seorang Katolik dilantik sebagai 
presiden ke-46 Amerika Syarikat di luar 
Bangunan Capitol AS di Washington, DC 

pada 20 Januari.
Dalam pesannya, Sri Paus Fransiskus 

berharap agar presiden AS yang baharu 
akan menghormati “hak dan martabat 
setiap orang, terutama yang miskin, yang 
lemah dan mereka yang tidak memiliki su-
ara.”

Bapa Suci berharap bahawa di bawah 
kepimpinan Biden, rakyat Amerika akan 
mendapat kekuatan dari “nilai-nilai poli-
tik, etika, dan agama yang luhur yang telah 
memberi inspirasi bangsa sejak didirikan.”

Dalam sebuah pernyataan, Konferensi 

para Uskup Katolik Amerika Syarikat 
mengatakan mereka berencana untuk mel-
ibatkan pemerintah baru dalam pelbagai 
masalah termasuk pengguguran janin, ke-
bebasan beragama, rasisme, dan kemiski-
nan.

Meskipun beragama Katolik, Biden 
menyokong hak pengguguran janin dan 
menyokong undang-undang LGBT, yang 
merisaukan ramai umat Katolik di Ameri-
ka Syarikat. Hampir satu juta pengguguran 
janin berlaku setiap tahun di AS.

Menutup pesannya kepada presiden 

baru, Sri Paus Fransiskus berdoa agar 
usaha yang akan dilakukan Biden “men-
umbuhkan pemahaman, rekonsiliasi, dan 
perdamaian di Amerika Syarikat. 

Dalam ucapan pengukuhannya, Biden 
mengatakan bahawa “untuk memulihkan 
jiwa dan mengamankan masa hadapan, 
Amerika memerlukan lebih dari sekadar 
kata-kata.”

Beliau memetik kata-kata Sto Agustinus 
bahawa perlunya persatuan dalam kebe-
naran. — LiCASnews.com Ala acidetidi-
em

Sri Paus Fransiskus mendoakan Biden akan hormati 
hak dan martabat semua insan
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Dukacita kematian 
Sebilangan besar daripada 

kita biasa dengan kisah 
Zorba orang Yunani, sama 

ada melalui buku terkenal Nikos 
Kazantzakis atau menerusi filem. 

Nah, Zorba bukan watak 
rekaan. Dia adalah seseorang 
yang memang wujud, Alexis 
Z o r b a ,  y a n g  m e m p u n y a i 
keperibadian dan tenaga lebih 
besar daripada kehidupannya 
sehingga ketika dia meninggal, 
Kazantzakis sukar menerima 
kematiannya, tidak percaya 
bahawa tenaga, semangat, dan 
warna seperti itu fana.

Ketika mengetahui kematian 
Z o r b a ,  i n i  a d a l a h  r e a k s i 
Kazantzaki: “Saya menutup 
mata dan merasakan air mata 
bergenang perlahan, hangat di 
pipi saya. 

Dia mati, mati, mati. Zorba 
hilang, hilang selama-lamanya. 
Ketawanya sudah mati, lagunya 
terputus, santir hancur, tarian  di 
tepi pantai berkerikil terhenti, 
mulut yang tidak dapat dipuas-
kan kini hanya berisi tanah liat 
... Jiwa itu tidak seharusnya 
mari. Adakah bumi, air, api, dan 
peluang dapat menghidupkan 
Zorba lagi? ... Seolah-olah saya 
percaya bahawa dia bukan 
abadi.” 

Kadang-kadang sukar untuk 
mempercayai bahawa orang ter-
tentu boleh mati kerana kehidu-
pan dan tenaga yang dibawanya 
begitu hebat. 

Kita tidak dapat membayang-
kan  nadi hidup menjadi mati, 
diam, hilang selama-lamanya 
dari planet ini. 

Orang-orang tertentu nampak-

nya dibebaskan dari kematian 
kerana kita tidak dapat membay-
angkan tenaga, warna, kemurah-
an hati, dan kebaikan itu mati. 

Bagaimana tenaga yang luar 
biasa itu boleh mati?

Saya telah merasakannya 
berkali-kali dalam hidup saya; 
baru-baru ini pada minggu lalu 
ketika dua bekas rakan sekerja, 
kedua-duanya lelaki yang berji-
wa istimewa, berperibadi bber-
warna-warni, cerdas, dan pemu-
rah, telah meninggal. 

S a y a  t e r i n g a t  a k a n 
Kazantzakis  yang bergelut 
menerima kematian Zorba, serta 
cara Kazantzakis  berusaha 
menangani kematian itu. Dia 
memutuskan untuk mencuba 
“membangkitkan” Zorba, meng-
hidupkannya kembali, dengan 
membawa kisahnya ke dunia 
sedemikian rupa sehingga men-
gubah hidupnya menjadi mitos, 
tarian, dan agama.

Kazantzaki percaya bahawa 
inilah yang dilakukan oleh Maria 
Magdala setelah kematian Yesus, 
k e t i k a  d i a  m e n i n g g a l k a n 
kuburnya dan kembali ke dunia. 
Dia membangkitkan Yesus den-
gan menceritakan kisahnya, 
menciptakan mitos, tarian, dan 
agama. 

Oleh itu, setelah kematian 
Zorba, Kazantzakis berkata 
kepada dirinya sendiri: “Marilah 
kita memberikan darah kita 
kepadanya agar  d ia  dapat 
dihidupkan kembali, marilah kita 
melakukan apa yang menjadikan 
pemakan, peminum, pekerja 
keras, wanita yang luar biasa ini, 
dan gelandangan hidup – hidup 

sedikit lebih lama - penari dan 
pahlawan ini, jiwa yang paling 
luas, tubuh yang paling pasti, 
tangisan paling bebas yang per-
nah saya tahu dalam hidup 
saya.”

Berkatlah usahanya! Ia telah 
menjadikan sebuah kisah yang 
hebat, mitos yang sangat diinga-
ti, tetapi itu tidak pernah dibuat 
untuk agama atau tarian abadi 
kerana bukan itu yang dilakukan 
Maria Magdala dengan Yesus. 
Walaupun begitu, masih ada 
yang perlu dipelajari di sini 
mengenai bagaimana menangani 
kemat ian  yang  seper t inya 
mengeluarkan sedikit oksigen 
dari planet ini. Kita tidak boleh 
membiarkan tenaga indah itu 
hi lang,  tetapi  tetap hidup. 
Namun, sebagai orang Kristian, 
kita melakukan ini dengan cara 

yang berbeza.
Kita membaca kisah Mary 

Magdala agak berbeza. Maria 
pergi ke kubur Yesus, mendapati 
ia kosong, dan dia keluar lalu 
menangis ... tetapi, sebelum dia 
menceritakan apa-apa kisah 
kepada siapa pun, dia bertemu 
dengan Yesus yang telah bangkit 
yang menceritakan bagaimana 
tenaga, warna, cinta, orangnya 
sekarang dapat  di temukan, 
yakni, dalam bentuk yang baru 
secara radikal, di dalam rohnya. 
I t u  m e n g a n d u n g i  r a h s i a 
bagaimana kita dapat memberi-
kan kehidupan kepada orang 
yang kita sayangi setelah mereka 
meninggal dunia.

Bagaimana kita terus menjaga 
orang yang kita sayangi dan 
tenaga indah yang mereka bawa 
ke planet ini hidup setelah mere-
ka mati? 

Pertama, dengan menyedari 
bahawa tenaga mereka tidak 
mati dengan badan mereka, 
bahawa ia tidak akan meninggal-
kan planet ini. 

Tenaga mereka tetap ada, 
masih hidup, masih ada bersama 
kita, tetapi sekarang di dalam 
kita, melalui semangat yang 
mereka tinggalkan (sama seperti 
Yesus meninggalkan rohnya di 
belakang). 

Lebih jauh lagi, tenaga mereka 
memasukkan kita setiap kali kita 
memasuki “Galilea” mereka, 
iaitu, ke tempat-tempat di mana 
roh mereka berkembang dan 
menghirup oksigen generik.

Apa maksudnya? Apa itu 
“Galilee” seseorang? “Galilee” 
seseorang adalah tenaga khas, 

oksigen khas, yang dihembus-
kannya. 

Bagi Zorba, itu adalah ketaku-
tan dan semangat hidupnya; ia 
adalah ketidak takutan dan 
semangat untuk hidup, untuk 
ayah saya, ia adalah kedegilan 
moralnya; untuk ibu saya, itu 
adalah kemurahan hatinya. 
Dengan tenaga itu, mereka 
menghirup sesuatu dari Tuhan. 

Setiap kali kita pergi ke tem-
pat-tempat di mana roh mereka 
menghirup kehidupan Tuhan, 
kita menghirup kembali oksigen, 
tarian mereka, kehidupan mere-
ka.

Seperti anda semua, saya 
kadang kala terpegun, sedih, dan 
tidak percaya dengan kematian 
orang tertentu. Bagaimana tena-
ga khas itu boleh mati? Kadang-
kadang tenaga istimewa itu ter-
serlah dalam kecantikan fizikal, 
rahmat manusia, ketakutan, 
semangat, warna, kemantapan 
moral, belas kasihan, kemurahan 
hati, kehangatan, kecerdasan, 
atau humor. 

Sukar untuk menerima bahawa 
kecantikan dan oksigen pemberi 
hidup sepertinya dapat mening-
galkan planet ini.

Pada akhirnya, tidak ada yang 
hilang. Suatu ketika, pada waktu 
Tuhan, pada waktu yang tepat, 
batu itu akan berguling ke 
belakang dan seperti Maria 
Magdala berjalan kaki dari 
kubur, kita akan tahu bahawa 
kita dapat menghirup tenaga 
yang luar biasa itu lagi di 
“Galilee”. — Fr Ron Rolheiser 
@ Hakcipta Terpelihara 1999-
2021 

Suatu ketika dahulu, ada 
seorang Pemimpin Doa 
yang terkenal. Biarlah beli-

au digelar sebagai En. A sahaja. 
En. A bangga dan berasa ber-

jaya dalam tugasnya sebagai 
Pemimpin Doa kerana sering 
dicari untuk mengupacarakan 
sesebuah doa. Oleh itu, En A 
yang pada mulanya tidak men-
genakan bayaran, menerima 
bayaran lebih RM 10 bagi setiap 
doa yang dipimpinnya. 

Malah, bukan setakat bayaran,  
En A juga meminta diambil dan 
dihantar semula ke rumah. Tuan 
rumah juga harus memastikan 
ketika dalam upacara doa, jika 
tidak ada penghawa dingin, 
sekurang-kurangnya ada kipas 
angin! 

Ini adalah kerana, menurut En 
A, peluh dan kepanasan akan 
mengganggu upacara doa.

Moral di dalam cerita ini 
bukanlah mentertawakan atau 
m e n g k r i t i k  s i f a t  E n  A . 
Sebenarnya tanpa sedar, terlalu 
ramai orang, baik Paderi, religi-
us dan umat awam yang bersi-
kap seperti En. A. Pelayanan 
mereka lebih kepada material 
bukan lagi rohani.

Mungkin, bukan juga salah 

En. A seratus peratus, salah umat 
juga yang terlalu memanjakan 
seorang pelayan Tuhan. Umat 
biasa menyediakan tempat 
istimewa, makanan ‘special’ 
untuk Paderi ,  religius dan 
Katekis yang datang melawat 
atau memimpin ibadat. Misalnya 
apabila ada majlis bersama 
umat, Paderi diberikan meja 
yang istimewa, ada hiasan yang 
indah, makanan yang dihidang-
kan juga lazat.

Manakala umat pula duduk di 
kerusi yang hampir patah, ada 
yang terpaksa berdiri, makanan 
pula sudah sejuk dan diletakkan 
pula dalam pinggan plastik! 

Apa salahnya meja yang 
dikhaskan untuk Paderi itu 
dikhususkan bagi warga tua, 
bagi wanita hamil atau mempun-
yai anak kecil. Apa yang sering 
terjadi ialah warga tua dan wani-
ta yang mempunyai anak tidak 
akan menyertai majlis sosial ber-
sama Paderi kerana tahu, tempat 
mereka tidak ada.

Sedangkan Paderi, religius dan 
Katekis sebenarnya sudah dilatih 
untuk menjadi misionari. 

Mereka seharusnya melayani 
bukan dilayani. Berdiri sambil 
makan tidak akan membunuh 

mereka. Tetapi makanan berle-
mak dan minuman manis yang 
dihidangkan untuk merekalah 
yang akan ‘membunuh’ mereka.

Sebagai orang yang beriman 
kepada Yesus Kristus, marilah 
kita meneladan “Dia, yang 
walaupun kaya telah memiskin-
kan dirinya agar dapat mengang-
kat orang miskin untuk menjadi 
kaya”, tentu saja terutama dan 
pertamatama adalah kaya akan 
nilai-nilai atau keutamaan-keu-
t a m a a n  k e h i d u p a n  y a n g 
menyelamatkan jiwa manusia.

Paulus mengingatkan kita 
semua bahawa segala sesuatu 
yang ada di dunia ini sungguh 
bersifat sementara, maka dia 
mengingatkan “orang-orang 
yang mempergunakan barang-
barang duniawi seolah-olah 
sama sekali tidak memperguna-
kannya. Sebab dunia seperti 
yang kita kenal sekarang akan 
berlalu.”

Barang-barang duniawi adalah 
sarana dan bukan tujuan, sarana 
untuk membantu manusia dalam 
mengejar tujuan manusia dicip-
takan, iaitu demi keselamatan 
jiwa manusia. 

Maka dengan ini kami ber-
harap dan mengingatkan anda 

sekalian jika ada barang-barang 
duniawi yang mengganggu 
tujuan manusia diciptakan atau 
keselamatan jiwa hendaknya 
segera disingkirkan atau dimus-
nahkan.

Salah satu anggota tubuh kita 
yang penting adalah telinga, 
maka marilah kita mengguna-
kannya untuk mendengarkan 
sabda Tuhan, sebagaimana 
dihayati oleh Samuel dengan 
berkata “Berbicaralah, sebab 
hamba-Mu ini mendengar” (1 
Sam 3:10).

Sabda Tuhan selain dapat kita 
temukan di dalam Kitab Suci, 
juga dapat kita temukan atau 
dengarkan melalui ciptaan-
ciptaan-Nya di bumi ini, entah 
itu manusia, binatang manupun 
tanaman, yang antara lain men-
ganugerahi kehidupan dan per-
tumbuhan atau perkembangan.

Marilah kita hayati bahawa 

kita dapat hidup, tumbuh dan 
berkembang kerana Tuhan, 
demikian juga ciptaan-ciptaan 
lainnya di bumi ini. 

Maka marilah kita saling 
mendengarkan satu sama lain, 
agar kita semakin diperkaya 
dengan pengalaman- pengala-
man orang lain.

“Mendengarkan” merupakan 
salah satu keutamaan yang hen-
daknya terus menerus kita perd-
alam dan perkembangkan, kera-
na apa yang kita dengarkan akan 
membentuk peribadi kita. 

Tentu sahaja kita berharap 
agar apaapa yang terdengar ten-
tang diri kita daripada mulut 
orang lain adalah hal yang baik, 
yang menyelamatkan j iwa 
manusia. Dengan kata lain hen-
daknya kita senantiasa berusaha 
untuk melakukan apa yang baik 
dan menyelamatkan jiwa manu-
sia.— santapan rohani 

HARI MINGGU BIASA III
TAHUN B

YUNUS 3:1-5, 10
1 KORINTUS 7:29-31

INJIL MARKUS 1:14-20

Tuhan mencintai kita dalam segala kelemahan kita 
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Tanya
Jawab Soalan: Kakak saya dahulunya Katolik tetapi 

kemudian kerana suatu peristiwa kecewa dengan 
seorang pemuda, maka dia berpindah agama 
menjadi Kristian. Dia sudah meminta pada pen-
detanya untuk upacara pemakaman secara 
Kristian. 

Hal ini mencetus masalah dalam keluarga ker-
ana semua keluarga kami beragama Katolik dan  
kami masih  menganggap dia Katolik. Jika dia 
meninggal, bolehkah kami, keluarganya memin-
ta Paderi untuk melakukan pemakaman secara 
Katolik dan mendoakan arwahnya dalam Misa? 

Bolehkah dia dimakamkan di makam keluarga 
kami yang kenyataannya Katolik semua? — 
Paula 

Jawaban: Pertama, memang benar bahawa seorang 
Katolik tetap adalah Katolik meskipun dia berpin-
dah agama, kerana melalui sakramen Baptis, 
dalam jiwanya sudah diberikan meterai sakramen-
tal yang bersifat kekal dan tak terhapuskan. Akan 
tetapi, Gereja menghormati pilihan dan sikap 
peribadi seseorang tentang kepercayaan, dan kera-
na itu Gereja merasa tidak berhak untuk memak-
sakan iman dan upacara keagamaan Katolik pada 
seseorang yang sudah meninggal yang secara 
eksplisit menolak Gereja Katolik pada waktu 
masih hidup. 

Dapat jadi, pemaksaan upacara agama Katolik 
merupakan pelanggaran atas pilihan agama yang 

dianuti.  Jadi, kita perlu menghormati pilihan ses-
eorang bahkan juga ketika yang bersangkutan 
sudah meninggal. Maka, upacara pemakaman tetap 
harus dilakukan sesuai permintaannya, iaitu secara 
Kristian.

Kedua, doa arwah dan juga perayaan Ekaristi 
boleh dipersembahkan untuk siapa pun, baik yang 
Katolik mahupun bukan Katolik. Anggota keluarga 
dari orang yang meninggal tentu ingin juga men-
doakan orang yang meninggal itu, dan caranya 
tentu sesuai dengan agama dari anggota keluarga 
yang masih hidup dan ingin mendoakan. 

Kerana itu, tentu boleh melakukan doa arwah 
secara Katolik bagi saudara yang bukan Katolik. 
Jika doa arwah dilakukan pada saat jenazah masih 
disemayamkan di rumah duka, tentu harus mem-
perhitungkan perasaan anggota keluarga inti dari 
orang yang meninggal. Jangan sampai pada masa 
berduka itu, keluarga dekat ini merasa terusik oleh 
sesuatu yang tidak mereka percayai. Demikian 
pula, hendaknya doa arwah secara Katolik atau 
perayaan Ekaristi itu tidak menyebabkan batu 
sandungan untuk umat atau masyarakat sekitar.

Mempersembahkan Misa untuk arwah oleh kel-
uarga atau kerabat dan teman-teman, juga untuk 
mereka yang tidak beriman Katolik, sungguh san-
gat dianjurkan. Gereja menghormati keyakinan 
peribadi dari orang yang meninggal, juga sesudah 
kematiannya. 

Pada lain pihak, Gereja juga berusaha semaksi-

mal mungkin untuk agar kasih Yesus untuk semua 
orang dapat dirayakan baik dalam doa arwah mah-
upun dalam perayaan Ekaristi.

Ketiga, tidak ada peraturan dalam Gereja 
Katolik yang melarang seseorang yang bukan 
Katolik dimakamkan bersama dengan saudara-
saudari yang beragama Katolik. Jadi, meskipun 
anggota keluarga lain semuanya beragama Katolik, 
saudara yang Kristian ini dapat dikebumikan di 
makam keluarga. 

Jika ada peraturan yang melarang, peraturan itu 
bukan berasal dari Gereja Katolik sebaliknya dari 
lembaga lain atau keluarga itu sendiri.

Soalan II: Apa ertinya penggunaan dupa dalam 
kaitan upacara kematian? Apakah ada dasar bib-
lisnya? — Randy 

Sudah sejak Gereja awali, dupa digunakan 
dalam upacara-upacara dalam kematian dan dalam 
perayaan-perayaan agung. 

Dupa merupakan simbol daripada doa dan peng-
hormatan kepada Tuhan atau benda-benda yang 
disucikan. 

Maka dapat dikatakan dupa adalah simbol dari-
pada kekudusan. Itulah sebabnya mengapa altar, 
lilin Paskah dan orang-orang dan jenazah didupai 
pada misa pemakaman. Praktik penggunaan dupa 
dapat dilihat pada Keluaran 30: 34-38. — Fr 
Petrus Maria Handoko CM, hidupkatolik.com 

Pemakaman bagi mereka yang ‘pindah’ Gereja 

Pemberkatan Asrama Bethany, 
bawa rahmat bagi para penziarah 
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BUNAN: Pusat Ziarah Gethse-
mane terletak di tengah rimbunan 
kehijauan tanah 12 ekar. Para pen-
ziarah pergi ke sana untuk berdoa 
Jalan Salib atau mengunjungi Ta-
man Rosario dan Chapel Kerahi-
man Ilahi. 

Pusat Ziarah yang rasmi dibuka 
pada 26 Mei 2019 dibina melalui 
projek 'gotong royong' para umat 
St Jude dari 46 stasi luar di Bunan-
Tebedu. 

Sejak didirikan dua tahun lalu, 
lebih dua puluh ribu penziarah 
Katolik dari seluruh Sarawak telah 
melakukan ziarah di sini.

Ini telah mendorong Pusat Zia-
rah Gethsemane untuk memula-
kan pembinaan Bethany Home 
bermula Feb 2020. Bethany Home 
merupakan sebuah asrama yang 
boleh menempatkan para peserta 
yang menghadiri program-pro-
gram pembaharuan iman, seminar, 
rekoleksi, retret atau program ak-
tiviti khas untuk 160-180 peserta.

Asrama Bethany ini dilengkapi 
dengan kemudahan yang mer-
angkumi bilik persendirian, bilik 
keluarga, asrama, auditorium, per-
pustakaan, dapur, dewan makan 
dan zon dobi.

Bilik-bilik di asrama itu dileng-
kapi dengan 150 tempat tidur yang 
sebahagiannya disumbangkan 
oleh KKB Engineering Bhd, dan 
dilengkapi dengan tilam dan ban-
tal yang ditaja oleh Emmaus Serv-
ant Community dan penderma 
tanpa nama. 

Semasa memimpin upacara 
pemberkatan asrama yang baharu 
di bina di Auditorium St Claret, 
pada 27 Disember 2020, Uskup 

Agung Kuching, Simon Poh 
memberitahu hadirin yang terhad 
bahawa Bethany Home bukan 
sekadar bangunan.

.Katanya, projek itu adalah 
"berkat bagi komuniti, kerana 
usaha dan karya mereka untuk 
memuliakan Tuhan tidak kenal 
lelah." 

Uskup Agung Simon Poh men-
gucapkan terima kasih kepada 
semua orang yang telah meny-
umbang untuk membina asrama 
tersebut. 

Bethany Home juga merupakan 
perintis projek ketahanan daya 
hidup masyarakat. 

Ini bertujuan untuk mengu-
sahakan tanah untuk membantu 
komuniti mencari pendapatan 
melalui kemahiran dan teknologi, 
yang dapat menjadi pekerjaan atau 
sumber nafkah bagi generasi akan 
datang.

Berdasarkan doktrin Kristian 
untuk memberikan kembali ke-
pada Tuhan melalui Waktu, Bakat 
dan Harta Karun, Uskup Agung 
Simon meminta umat agar “mem-
bangun kerajaan Tuhan di Paroki 
ini.”

Terdapat dua kolam ikan dan 
selepas upacara pemberkatan, 
Uskup Agung turut memberi ma-

kanan kepada ikan di salah satu 
kolam tersebut. 

Terdapat juga perancangan un-
tuk menanam tanaman herba dan 
pelbagai tanaman lain di samping 
mengusahakan produk-produk la-
dang. 

Uskup Agung Emeritus John 
Ha memberikan sejarah ringkas 
bagaimana para paderi Claretian 
dari India melakukan pelayanan 
di mision tersebut. Uskup Agung 
Emeritus mengatakan kejayaan 
Paroki St Jude di bawah pimpi-
nan Fr Berkmans Rayar, adalah 
kesaksian bahawa "Tuhan sedang 
bekerja.”

Pada upacara yang sama, Fr 
Berkmans juga mengundang 
Uskup Agung dan Uskup Agung 
Emeritus untuk melancarkan 
empat (4) buku yang telah diter-
jemahkan ke dalam Bidayuh Se-
rian, salah satu daripadanya berisi 
himpunan homili Uskup Agung 
Emeritus iaitu: 

Buk pinegih merut Kristen 
(Upacara Ritus Inisiasi Kristian 
Dewasa) 

Buk Sermon — Sewa B (Himpu-
nan Homili -Tahun B) 

Uri biguna pimudip (Petikan 
inspirasis harian). — sumber                         
Today's Catholic 

Uskup Agung Simon menurunkan tandatangan pada plak perasmian 
Asrama Bethany. 

Uskup Agung Simon menunjukkan salah satu buku terjemahan ke 
dalam bahasa Bidayuh Serian 
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Sahabat kecil Yesus
 Lalu merekapun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia (Markus 1:18) 

Cari SEPULUH Perbezaan pada gambar di bawah.

Hello adik-adik,

Apa khabar? Auntie harap 
adik-adik sentiasa dalam 
keadaan yang sihat. 
Pada hari Minggu ini, 24 

Januari 2021, merupakan 
perayaan Hari Minggu Sab-
da Tuhan. 
Ia diadakan agar kita 

sentiasa membaca, meng-
hayati dan menyebarkan 
Sabda Tuhan walau di mana 
pun kita berada.
Adik-adik, “semua yang 

tertulis di Alkitab diil-
hami oleh Tuhan dan ber-
guna untuk mengajar apa 
yang benar, untuk menegur 
dan membetulkan apa yang 
salah, dan untuk mengajar 
orang supaya hidup menurut 
kehendak Tuhan” (2 Tim. 
3:16).
Semoga adik-adik sentia-

sa tekun, setia dan bangga 
dengan identiti Kristian kita 
(Mat. 10:32-33), komited 
kepada misi untuk bersaksi 
bagi Yesus (Mar. 5:13-16) 
serta yakin dengan pilihan 
kita mengikuti Yesus, “ja-
lan, Kebenaran dan Kehidu-
pan” (Yoh. 14:6). 

Auntie Melly 

Adik-adik, mungkin adik-adik masih kecil ketika dibaptis. Isi 
maklumat pembaptisan adik-adik pada gambar di bawah. 

Minta bantuan dari ibu bapa untuk mengisi maklumat di bawah. 
Jangan lupa warnakan gambar juga ya...

Hari Minggu Sabda Tuhan (24 Januari 2021) 
Mari rayakan, dalami dan sebarkan Sabda Tuhan! 
Mari 
Mewarna 
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Tuhan  tidak pernah bermaksud un-
tuk membiarkan kita hidup sendiri. 

Tuhan  memanggil kita untuk berkong-
si, melayani, menyembuh, bekerja dan 
beribadat seperti orang lain di dalam 
dan bersama dengan komuniti. 

Komuniti gereja terdiri daripada ang-
gota-anggota yang berasal dari pelbagai 
latar belakang, umur, pengalaman dan 
keperibadian. Tertarik dengan kerahi-
man Tuhan , mereka menyahut pang-
gilan Tuhan  dengan murah hati apa-
bila berkumpul sebagai komuniti untuk 
merayakan Ekaristi, dan mengambil 
bahagian dalam aktiviti-aktiviti paroki. 

Sebagai orang yang tidak sempurna, 
anggota komuniti ini juga selalu meng-
hadapi cabaran, selalu berjuang dengan 
kelemahan manusiawi dan yang dian-
cam oleh kuasa-kuasa yang bertentan-
gan.

Tidak dapat dinafikan bahawa setiap 
gerakan dan tindakan di dalam komu-
niti paroki, dan Gereja secara keselu-
ruhan, diteliti tidak hanya oleh mereka 
yang bukan Katolik, tetapi juga oleh 
para umat sendiri, termasuk oleh para 
baptisan baru. 

Oleh itu, bersama-sama, sebagai se-
buah komuniti, kita perlu membina 
imej paroki yang baik melalui kata-kata 
dan perbuatan kita kerana kita me-
mainkan peranan penting dalam tugas 
penginjilan.

Nilai-nilai asas Iman, Harapan dan 
Kasih adalah dasar bagi setiap kehidu-
pan orang Kristian (1 Korintus 13:13). 
Sebagai anggota komuniti paroki, kita 
harus menyelubungi diri kita dalam 
Kristus (Galatia 3:27), berperisaikan 
baju zirah iman dan kasih, dan bertopi-
kan pengharapan akan penyelamatan 
(1 Tesalonika 5: 8) agar dapat memulia-
kan Tuhan  dan untuk bersekutu den-
gan satu sama lain. Kita harus meren-
dahkan diri untuk mengamalkan dan 
memupuk nilai-nilai ini agar dapat 
membuahkan hasil. Kita tidak boleh 

dipengaruhi oleh nilai-nilai duniawi 
yang merosakkan kehidupan komuniti 
paroki.

Untuk menghidupi nilai-nilai Iman, 
Harapan dan Kasih, kita harus menel-
adani Bonda Maria dan membenarkan 
Roh Kudus menggunakan kita sebagai 
alat kasih dan kedamaian.

Dengan berbuat demikian, kita ber-
harap dapat menjangkau lebih ramai 
orang masuk ke dalam kebun anggur 
Tuhan , untuk menerima rahmat-Nya, 
dan menghidupkan kembali mereka 
yang telah 'mati' dalam komuniti.

Sebagai pemimpin dan anggota ko-
muniti paroki, kita tidak boleh kehilan-
gan nilai-nilai asas ini. Jika tidak, kita 
mungkin akan menyimpang daripada 
ajaran Tuhan  yang sebenarnya, dan 
akan mengkompromikan kerohanian 

dan moral kita. 
Kita akan dipenuhi dengan kesom-

bongan, menganggap diri sendiri saja 
yang betul, rasa tidak puas hati, cem-
buru dan menghakimi orang lain. Aki-
batnya, kita akan buta terhadap kes-
alahan dan dosa kita sendiri, dan akan 
menimbulkan perpecahan dan sikap 
tidak bertoleransi antara satu sama lain. 
Seperti petikan dari Alkitab mengata-
kan: “Orang buta tidak dapat memimpin 
orang buta” (Lukas 6: 39-42). 

Kita tidak akan dapat mengasihi dan 
mengasihani orang lain atau memimpin 
domba yang sesat kembali kepada Tu-
han .

Sebagai ejen Iman, Harapan dan 
Kasih, kita tidak boleh menganggap 
remeh akan peranan kita. Kita masing-
masing harus memainkan peranan dan 

berusaha untuk menjadi “garam dan 
terang dunia” (Matius 5: 13-16) dalam 
kehidupan seharian kita seperti yang 
telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus 
Kristus, Gembala yang Baik. 

Marilah kita mulakan dengan melihat 
Kristus dalam diri orang lain, dan juga 
dengan menjadi Kristus kepada mereka 
dengan membawa kegembiraan, peny-
embuhan dan pemulihan kepada se-
mua orang. 

"Bukan semua dari kita dapat mel-
akukan perkara yang besar. Tetapi kita 
dapat melakukan perkara-perkara ke-
cil dengan kasih yang besar.” (Santa Te-
resa dari Kalkuta).

Demikianlah tinggal ketiga hal ini iaitu 
iman, pengharapan dan kasih, dan yang 
paling besar di antaranya ialah kasih" (1 
Korintus 13:13).

Komuniti Paroki: Ejen Iman, 
Harapan dan Kasih

Merayakan Hari Minggu Kateketikal, 31 Januari 2021 

Hari Minggu Kateketikal bermula sebagai 
satu peluang bagi para Katekis, ibu bapa dan 
penjaga untuk memberikan semula komit-
men mereka terhadap misi katekisis, dan 
merayakan serta memperkasakan panggilan 
mereka sebagai komuniti beriman.

Perayaan Hari Minggu Kateketikal meru-
pakan sebagai satu maklumbalas kepada 
dokumen yang telah dikeluarkan oleh Vati-
kan pada tahun 1935. “Tentang Penjagaan 
yang lebih baik dan promosi Pendidikan 
Kateketikal". Dalam dokumen ini, terdapat 
satu panggilan untuk Gereja di seluruh dunia 
agar tidak hanya mengakui kepentingan pe-
layanan pengajaran ini, tetapi juga memberi 
penghargaan kepada para katekis, yang mel-
ayani komuniti Kristian.

Pada tahun ini, Hari Minggu Kateketikal 
akan dirayakan pada 31 Januari 2021!

Tema pada tahun ini ialah: “Komuniti 
Paroki: Ejen Iman, Harapan & Kasih”. Anda 
dijemput untuk merenung lebih mendalam 
lagi akan tema ini dengan membaca Pesanan 
Hari Minggu Kateketikal yang telah disedia-
kan oleh Komisi Kateketikal 

Pada masa ini, situasi pandemik Covid-19 
sangat tidak menentu. Ini menyebabkan kita 
tidak dapat berhimpun untuk melakukan 
aktiviti Hari Minggu Kateketikal dalam skala 
besar.

Tetapi, kita masih boleh merayakan Hari 
Minggu Kateketikal melalui media digital 
dan bersama keluarga. Berikut antara aktiviti 
yang dapat kita lakukan:

1. Makan Bersama
Sebagai satu kelas katekismus, atau di kalan-
gan katekis, berkumpul dan makan bersama 
melalui panggilan video secara dalam talian. 
Gunakan masa ini untuk berkongsi pen-
galaman atau gunakanlah masa ini untuk 
mengeratkan persahabatan kamu!

2. Penghargaan buat Katekis 
Tunjukkan rasa penghargaan kepada para 
katekis yang mengajar kelas katekismus 
melalui pesanan atau surat kepada mereka. 
Contohnya, kamu boleh menulis pesanan 
kepada para katekis di paroki kamu untuk 
memberi inspirasi dan peneguhan kepada 

mereka dalam perjalanan iman mereka. 
Pesanan kamu adalah tanda penghargaan 
kepada mereka bagi pihak seluruh Keusku-
pan dan Uskup serta paderi bagi memperka-
sakan hubungan antara Paderi dan umat 
awam

3. Perayaan Misa
Mungkin pada masa ini, Misa Kudus masih 
ditangguhkan. Namun ikutilah Misa Kudus 
online dengan memakai pakaian terbaik ser-
ta mendoakan para katekis. 

4. Tunjukkan penghargaan
Sebagai seorang Katekis, mungkin kita per-
nah menerima pemberian daripada anak-
anak yang telah kamu bimbing. Apa kata 
ambil gambar pemberian itu dan muatnaik 
dalam laman web / jaringan paroki, atau 
kongsikannya dalam laman media sosial 
paroki. 

5. Merayakan Hari Kateketikal dalam 
keluarga
Terdapat banyak perkara kecil yang kita 

boleh lakukan sebagai satu keluarga yang 
langsung tidak memerlukan banyak masa 
atau usaha! Contohnya, keluarga boleh me-
mulakan satu ritual singkat dalam kehidupan 
keluarga seperti berkongsi akan apa yang 
mereka syukuri kepada Tuhan untuk hari itu. 
Alamilah sendiri bagaimana setiap tindakan 
kecil seperti ini boleh mengubah kehidupan 
keluarga anda dalam Kristus hari ini!

6. Peranan Paderi Paroki
Sebagaimana seorang Gembala memasti-
kan gembalaannya dijaga dan dipelihara, 
demikian juga menjadi tanggungjawab Pa-
deri paroki untuk memastikan para katekis di 
paroki mereka dijaga dan didengari. Sebagai 
contoh, Paderi Paroki boleh mewujudkan 
satu kehadiran yang kuat dalam kehidupan 
setiap katekis di bawah jagaannya dengan 
menghadirkan diri dalam mesyuarat, atau 
melawat mereka secara individu dari masa 
ke semasa. Tindakan kecil seperti ini ber-
fungsi untuk menjalinkan hubungan baik 
antara paderi dan umat awam.  — sumber 
Kit Hari Minggu Kateketikal

Merayakan Hari Minggu Kateketikal pada musim pandemik 
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Konferensi para Uskup Amerika berdoa Biden 
komited perjuangkan yang lemah, terpinggir 
WASHINGTON: “Hari ini, doa-doaku me-
nyertai Presiden baru kita dan keluarganya,” 
tulis Ketua Konferensi pada Uskup Katolik 
Amerika Syarikat  (AS) Msgr José Gomez, 
dalam pernyataan untuk pengukuhan Joe 
Biden sebagai Presiden ke-46 AS. 

“Saya berdoa agar Tuhan  memberinya 
kebijaksanaan dan keberanian untuk mem-
impin bangsa yang besar ini, dan agar Tuhan  
membantunya memenuhi ujian saat-saat ini, 
untuk menyembuhkan luka yang disebab-
kan pandemik ini, meredakan perpecahan 
berat dalam politik dan budaya kita, dan 
mempertemukan orang-orang berdedikasi 

bagi tujuan pendirian Amerika, menjadi 
satu bangsa di bawah Tuhan yang berkomit-
men untuk kebebasan dan kesetaraan bagi 
semua.”

Uskup Agung Los Angeles itu berharap 
dapat bekerjasama dengan pemerintahan 
Biden dan Kongres baru.

“Seperti dengan setiap pemerintahan, 
akan ada bidang yang kita sepakati dan bek-
erja sama erat dan ada bidang yang tidak 
kita sepakati secara prinsip dan kita tentang 
secara keras,” kata Msgr Gomez.

Msgr Gomez juga mencatat situasi unik 
memiliki seorang Katolik di Rumah Putih 

untuk pertama kali dalam 60 tahun. 
“Sungguh menyegarkan terlibat bersama 

seorang Presiden yang jelas memahami, 
secara mendalam dan peribadi, pentingnya 
keyakinan dan badan-badan  agama.” Msgr 
Gomez mengatakan, beliau melihat “kes-
alehan dan kisah peribadi (Biden) … yang 
penuh pengharapan dan memberi inspirasi.”

Namun, Ketua Konferensi para Uskup 
AS itu juga menyeru kepada para uskup 
“untuk senantiasa mewartakan Injil dengan 
segala kebenaran dan kuasanya, bahkan di 
saat ajarannya tidak nyaman atau ketika 
kebenaran Injil bertentangan dengan arah 
masyarakat dan budaya lebih luas.” Jadi, 
lanjut Msgr Gomez, “saya harus menunjuk-
kan bahawa Presiden baharu kita telah ber-
janji untuk meneliti undang-undang tertentu 
yang mengancam kehidupan dan martabat 
manusia. 

Msgr Gomez juga berharapa agar Biden 
dapat membuka ruang dialog bagi mem-
bincangkan isu-isu dasar yang mendorong 
pengguguran sambil menerapkan undang-
undang keluarga yang koheren di Amerika.” 
— media Vatikan 

Tabur kasih, atasi prasangka dengan 
tinggal di dalam cinta Kristus 

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus mengirim pesan 
kepada para peserta Ibadat Peringatan untuk meng-
hormati kehidupan dan pencapaian Dr Martin Lu-
ther King Jr. Dalam pesan itu Sri Paus mengenang 
tindakan kempen penuh perdamaian yang dilakukan 
Dr King demi kerukunan dan kesetaraan bagi semua 
orang. 

“Ibadat Peringatan Komuniti Tercinta” pada 18 
Januari itu adalah acara puncak perayaan seminggu 
mengenang kehidupan dan warisan Dr Martin Lu-
ther King Jr. 

Dalam pesannya, Bapa suci mengirimkan “salam 
hangat” bagi semua yang mengambil bahagian 
dalam acara itu. “Di dunia, ketika detik yang semak-
in menghadapi rintangan ketidakadilan sosial, per-
pecahan, dan konflik yang menghalang terwujudnya 
kebaikan bersama ini, impian Dr King akan keruku-
nan dan kesetaraan bagi semua orang, yang dicapai 
melalui cara-cara tanpa kekerasan dan perdamaian, 
selalu tepat,” tulis Sri Paus. 

Bapa Suci juga memetik dari ensikliknya, Fratelli 
tutti, yang mengatakan, “Masing-masing kita di-
panggil untuk menjadi seniman perdamaian, dengan 
bersatu dan tidak terpecah belah, dengan memad-
amkan dan tidak berpegang pada kebencian, dengan 
membuka jalan dialog.” 

Dengan cara ini, “kita akan dapat melihat diri 
sendiri, bukan sebagai ‘orang lain’, sebaliknya seba-
gai sesama, dalam kebenaran martabat kita bersama 
sebagai anak Tuhan Yang Maha Esa. 

Hanya dengan berjuang setiap hari melaksanakan 
visi ini, kita dapat bekerja sama mencipta komuniti 
yang dibangun di atas keadilan dan cinta persau-
daraan,” kata Bapa Suci. — media Vatikan 

Kita dipanggil jadi 
seniman damai 
seperti Martin Luther

TAKHTA SUCI: Pejabat Akhbar Takhta 
Suci, pada 20 Januari, mengatakan, 25 
orang kurang upaya telah disuntik vaksin 
Covid-19 di Dewan Paulus VI Vatikan.

Menurut Direktor Pejabat Akhbar Takhta 
Suci Matteo Bruni, mereka yang menerima 
vaksin adalah sebahagian dari sekumpulan 
umat yang menerima bantuan dari Pejabat 
Amal Kasih Kepausan. Orang miskin lain 
akan menerimanya beberapa hari lagi. 
Salah seorang penerima dos pertama, Mario 
mengatakan kepada Michele Raviart dari 
Vatican News, bahawa dia kini berasa lebih 
selamat. 

Sri Paus Fransiskus telah menegaskan 
keinginannya agar sebahagian dari vaksin 
yang tersedia untuk kempen memberi vak-

sin  di Vatikan diberikan pada orang paling 
memerlukan. 

“Kami berterima kasih kepada Sri Paus 
Fransiskus atas anugerah ini,” kata Mario 
mewakili 24 orang lain yang hadir. Mereka 
yang datang menerima vaksin merupakan 
lelaki dan wanita berusia 60 tahun ke atas, 
warga negara Itali dan orang asing, malah 
ramai di antaranya mengalami masalah 
kesihatan serius.  

Carlo Santoro dari Komuniti Sant Egidio, 
mengatakan,“Tidak ada yang selamat sendi-
rian.” Komuniti Sant Egidio di Roma, yang 
berdedikasi untuk melayani orang miskin, 
jadi saksi langsung dari banyak kesulitan 
tambahan yang dialami orang miskin sejak 
pandemik mula menular. . 

Santoro mengatakan bagaimana Covid-19 
mempengaruhi tindakan-tindakan kebaikan, 
dari kecil hinggalah besar, seperti memberi 
sumbangan sandwich dan sebagainya. — 
media Vatikan

VATIKAN: “Akar persekutuan dan kasih 
adalah Kristus yang membuat kita men-
gatasi prasangka “guna melihat dalam diri 
orang lain seorang saudara atau saudari 
untuk selalu dicintai,” kata Sri Paus Fran-
siskus dalam Audiensi Umum mingguan-
nya dari Perpustakaan Istana Apostolik, 20 
Januari, semasa memberi renungan akan 
tema Minggu Doa untuk Persatuan Umat 
Kristian tahun ini iaitu: “Tinggallah dalam 
kasih-Ku dan kamu akan berbuah banyak.”

Pada minggu tersebut, seluruh umat 
Kristian memperingati minggu berdoa itu 
bahawa kita bersama umat Kristian meski-
pun dengan pengakuan iman yang lain, 
adalah karunia dari Tuhan . “Mari kita 
mulai berdoa untuk kesatuan kita, dan, 
jika mungkin, bersama mereka,” pinta Sri 
Paus. “Dengan demikian, kita akan belajar 
untuk mencintai dan menghargai mereka.”

Bapa Suci juga menegaskan, Yesus tidak 
memerintahkan murid-murid-Nya untuk 
bersatu, melainkan berdoa agar mereka 
dapat bersatu. “Ini bererti ketika mer-
enungkan ajakan Yesus untuk mengatasi 
perselisihan dan menabur perdamaian, kita 
tidak dapat mencapai persatuan dengan 

kekuatan kita sendiri. Persatuan terutama 
adalah anugerah, rahmat yang harus di-
minta melalui doa,” kata Sri Paus.

Sebagaimana nasihat Rasul Paulus, 
setiap kita mengalami konflik menyakit-
kan di dalam diri kita sendiri, semasa kita 
menginginkan yang baik tetapi mendapati 
diri kita cenderung ke arah yang jahat. 
Konflik internal kita, kata Sri Paus, adalah 
pengingatan bahawa penyelesaian yang se-

jati datang “dengan meminta perdamaian, 
rekonsiliasi, dan persatuan kepada Tuhan 
.”

Yesus berdoa untuk murid-murid-Nya, 
“supaya mereka semua menjadi satu” (Yoh 
17:21). “Dengan demikian, doa kita untuk 
persatuan,” lanjut Sri Paus, “meskipun 
kelihatan kecil tetapi penuh kepercayaan 
dalam doa Tuhan.”

Sri Paus Fransiskus kemudian meminta 

kita semua untuk merenungkan seberapa 
sering kita berdoa untuk persatuan umat 
Kristian.

“Dalam masa kesusahan serius ini, doa 
ini semakin perlu agar persatuan itu dapat 
menang mengatasi konflik.”

Umat Kristian, kata Sangti Papa perlu 
mengusahakan jalan persatuan yang terli-
hat, kerana dunia hanya akan percaya ke-
pada Kristus jika kita memberi kesaksian 
tentang “cinta yang mempersatukan kita.”

Menurut Sri Paus, “berdoa bererti 
memperjuangkan persatuan.” Ini bererti 
berperang melawan perselisihan dan per-
pecahan yang ingin ditaburkan oleh iblis 
dengan memperbesar kekurangan dan kes-
alahan orang lain di mata kita. Namun, Tu-
han memberikan jalan lain. “Dia membawa 
kita apa adanya, yang berbeza, meskipun 
kita berdosa tetapi Dia mengampuni dan 
mendorong kita menuju persatuan.”

Pada akhir katekesisnya, Uskup Roma 
itu mengajak semua orang untuk menabur 
persatuan di rumah dan tempat kerja kita 
dengan alat-alat yang Tuhan berikan ke-
pada kita iaitu “doa dan cinta.” — media 
Vatikan 

Badan Amal Kasih Vatikan beri vaksin Covid-19 
kepada golongan kurang upaya



Sembilan orang uskup Katolik men-
inggal di seluruh dunia setelah dinya-
takan positif COVID-19.

Catholic News Agency melapork-
an bahawa antara 8 hingga 15 Januari 
para uskup di tiga benua meninggal 
akibat penyakit virus corona. Usia 
uskup yang meninggal sekitar  53 ta-
hun hingga 91 tahun.

Empat orang uskup meninggal 
pada 13 Januari iaitu Uskup Agung 
Philip Tartaglia dari Glasgow, 70; 
Uskup Moses Hamungole dari 
Monze, Zambia, 53; Uskup Mario 
Cecchini dari Fano, Itali, 87; dan Kar-
dinal Eusebio Oscar Scheid dari Rio 
de Janeiro, Brazil, 88.

Uskup Luis Adriano Piedrahita 
Sandoval, 74, dari Colombia menin-
ggal pada 11 Januari kerana komp-
likasi akibat COVID-19.

Uskup Castor Oswaldo Azuaje dari 
Trujillo, 69, menjadi uskup pertama 
dari Venezuela yang meninggal sete-
lah dijangkiti virus pada 8 Januari.

Uskup Florentin Crihalmeanu, 61, 
dari Eparki Katolik-Yunani Cluj-Gh-
erla di Romania, meninggal pada 12 
Januari.

Uskup Poland, Adam Dyczkowski, 
uskup emeritus keuskupan Zielona 
Góra-Gorzów, meninggal pada 10 
Januari pada usia 88 tahun, dan 
Uskup Agung Oscar Rizzato dari 
Itali meninggal pada usia 91 pada 11 

Januari.
Jumlah kematian akibat virus co-

rona di seluruh dunia melampaui dua 
juta pada 15 Januari, menurut  Reu-
ters.

Pada tahun 2021, kematian rata-ra-
ta mencapai lebih dari 11,900 sehari 
atau satu nyawa hilang setiap lapan 
saat, kata Reuters.

“Dunia kita telah mencapai titik 
yang sangat membimbangkan,” kata 
Antonio Guterres, setiausaha agung 
Persatuan Bangsa-Bangsa, dalam se-
buah pesan video.

Mengingatkan bahawa penyebaran 
virus yang begitu cepat, Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) memper-
ingatkan bahawa yang terburuk dapat 
terjadi.

“Kita akan memasuki tahun kedua. 
Situasi boleh menjadi lebih sukar 
kerana ada pelbagai dinamik penu-
laran dan beberapa masalah yang kita 

hadapi,” kata Mike Ryan, pegawai 
tinggi darurat WHO.

Amerika Syarikat mencatat kema-
tian tertinggi dengan total lebih dari 
386,000 dan menyumbang satu dari 
setiap empat kematian yang dilapor-
kan di seluruh dunia setiap hari.

Negara-negara yang mempunyai 
kesan terparah ialah Brazil, India, 
Mexico dan England. 

Jika digabungkan, kelima-lima 
negara tersebut menyumbang ham-
pir 50 peratus dari semua kematian 
akibat COVID-19 di seluruh dunia, 
tetapi hanya mewakili 27 peratus dari 
populasi global.

Eropah, wilayah yang paling parah 
terkena kesan di dunia, setakat ini 
telah melaporkan lebih dari 615,000 
kematian, atau hampir 31 peratus  
dari semua kematian terkait COVID 
secara global. — LiCASnews.com, 
tambahan dari Reuters  

Waktunya telah tiba 
untuk “bermimpi sebagai 
satu keluarga manusia”
Pelbagai hal yang muncul pada ke-
tika ini, di samping situasi pandemik, 
menjadi petanda bahawa masyarakat 
memerlukan  keamanan, kebahagiaan 
dan kedamaian . Ada yang melakukan 
hal-hal yang merosakkan seperti men-
curi, merampas tanah, membunuh, 
dan banyak lagi. Kekerasan bertum-
buh subur kerana banyak orang yang 
tidak mengakui diri mereka sendiri.

Pembentukan terhadap anak-anak 
dalam keluarga tidak dilakukan seba-
gaimana layaknya mereka dibimbing 
dan diajarkan. Anak-anak dan remaja 
menemukan diri mereka tersesat dan 
menggunakan hal-hal yang menurut 
mereka akan memberi mereka rasa 
puas. Mereka lebih dipengaruhi oleh 
media sosial daripada bimbingan 
orang tua atau orang-orang yang ber-
pengalaman.

Kita dipanggil untuk melakukan 
apa yang seharusnya kita lakukan, 
yang dapat kita sumbangkan pada 
pembentukan masyarakat kita dan 
Gereja, sebagai orang tua, guru, pe-
layan publik dan remaja bersama 
dengan para paderi, sister dan brother 
dalam memenuhi misi Kristus.

Dalam masa-masa sukar ini, kita 
harus berada bersama keluarga kita 
sendiri. 

Menyelenggarakan bengkel bagi 
orang tua akan bermanfaat bagi mere-

ka untuk memahami perubahan yang 
terjadi, sehingga dengan demikian, 
memungkinkan mereka untuk menan-
gani situasi dengan penuh keyakinan. 

Kita semua menginginkan yang 
baik dan kita harus bekerja sama un-
tuk mewujudkan perdamaian. Usaha 
individu, komuniti dan keluarga, me-
mungkinkan kedamaian, keamanan 
dan kebahagiaan berlimpah di hati 
orang, dalam keluarga dan dalam 
masyarakat. 

Di mana ada kekerasan dan tidak 
menghormati orang lain dan dalam 
keluarga, kita harus mempromosikan 
rasa hormat kerana di sinilah per-
damaian sejati tumbuh.

Dalam ensiklik Fratelli Tutti, yang 
bertujuan untuk mempromosikan 
aspirasi universal menuju persau-
daraan dan persahabatan sosial, Sri 
Paus Fransiskus mengatakan kepada 
kita bahawa waktunya telah tiba un-
tuk “bermimpi sebagai satu keluarga 
manusia” di mana kita adalah “semua 
saudara dan saudari.”

Yesus berdoa untuk perdamaian 
dan persatuan, “Supaya mereka se-
mua menjadi satu, seperti Engkau ya 
Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam 
Engkau. Agar mereka juga di dalam 
kita, supaya dunia percaya bahawa 
Engkaulah mengutus Aku.” ( Yoh 
17:21)

“Damai sejahtera Ku tinggalkan 
bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberi-
kan kepadamu, dan apa yang Ku beri-
kan tidak seperti yang diberikan oleh 
dunia kepada mu. Janganlah gelisah 
dan gentar hati mu.” “(Yoh 14:27)

Pada tahun Baru 2021 ini, doa dan 
harapan saya bagi kita semua adalah 
agar kita dapat menerima kedamaian 
yang Yesus ingin berikan kepada kita 
dan kesatuan yang berasal dari hubun-
gan kita dengan Bapa dan Yesus mel-
alui Roh Kudus sebagai “awam yang 
suci dan dibina yang diutus untuk me-
layani.” — Kardinal Sir John Ribat 
MSC, Uskup Agung Port Moresby, 
Church Alive

Paulus hidup pada za-
man Yesus, tetapi se-
jauh yang kita ketahui, 

mereka berdua tidak pernah 
bertemu muka.

Paulus dahulunya bernama 
Saulus. Sebagai seorang pe-
muda, dia seorang murid aga-
ma Ibrani yang amat cerdas. 
Ketika meningkat dewasa, dia 
mulai menganiaya para pengi-
kut Yesus. 

Dalam Kisah Para Rasul 
dalam Kitab Suci, kita dapat 
membaca kisah pertobatan 
Saulus yang menakjubkan 
(Kis Bab 9:1-22).

Apa yang terjadi? Pada sua-
tu hari, Saulus sedang dalam 
perjalanan ke kota Damsyik 
untuk menangkap para pengi-
kut Kristus. 

Tiba-tiba, suatu sinar yang 
amat terang melingkupi dia. 
Dia jatuh rebah ke tanah dan 

menjadi buta lalu menden-
gar suatu suara yang berkata, 
“Saulus, Saulus, mengapakah 
engkau menganiaya Aku?”

Saulus menjawab, “Sia-
pakah Engkau, Tuhan” Dan 
suara itu menjawab, “Akulah 
Yesus yang kau  aniaya itu.” 

Saulus amat terperanjat dan 
bingung. Beberapa saat kemu-
dian ia bertanya, “Apa yang 
Engkau ingin aku lakukan?” 

Yesus memintanya untuk 
melanjutkan perjalanannya ke 
Damsyik dan di sana akan di-
katakan kepadanya apa yang 
harus diperbuatnya.

Pada saat itulah, melalui 
kuasa Tuhan, Saulus mener-
ima karunia percaya kepada 
Yesus. 

Dalam keadaan lemah dan 
gementar, Saulus menghulur-
kan tangannya untuk meminta 
pertolongan.
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Kenali 
Santo Anda 
Pertobatan Sto 

Paulus 
~ 25 Januari ~

Sembilan uskup Katolik mati akibat 
Covid-19 dalam tempoh 7 hari 

WASHINGTON DC: Katedral 
Nasional Washington membu-
nyikan loceng gereja seban-
yak 400 kali untuk mengenang 
400,000 orang di Amerika Syari-
kat yang telah meninggal kerana 
COVID-19, pada 19 Januari lalu. 

Setiap dentingan loceng men-
genang 1,000 kematian akibat 
virus corona.

Sementara itu, semasa loceng 
dibunyikan, Presiden oe Biden 
dan Wakil presiden, Kamala 
Harris, memberikan penghorma-
tan kepada para korban virus co-
rona di Lincoln Memorial.

Katedral Nasional Washing-
ton termasuk di antara banyak 

gereja di Amerika Syarikat yang 
membunyikan loceng bagi men-
genang para korban COVID-19, 
setelah sebuah komiti mengan-
jurkan gereja-gereja  di seluruh 
negara itu untuk membunyi-
kan loceng dan warga Amerika 
membunyikan loceng atau men-
yalakan lilin di jendela rumh 
mereka.

Ini adalah kali keempat Kat-
edral Washington membunyikan 
locengnya untuk mengenang 
para korban virus corona, sebel-
umnya katedral itu juga membu-
nyikan loceng pada 14 Disember 
bagi mengenang 300,000 kema-
tian. — media Vatikan

Katedral nasional bunyikan 
loceng , kenang korban 
COVID-19



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 24, 2021 

KENINGAU: Disebabkan pande-
mik Covid-19, telah memperlahan-
kan malah menangguhkan banyak 
aktiviti tindak lanjut pelaksanaan 
PUKAT-11.

Oleh itu, Program Khas Pastoral 
Gereja 2021 telah diadakan untuk 
umat Keuskupan dan terbuka ke-
pada semua umat Kristian di mana 
sahaja mereka berada. 

Sebanyak tujuh sesi disiarkan se-
cara langsung melalui Radio Online 
Kekitaan FM, bermula 6 Januari 
hingga 27 Januari 2021.  

Sesi pertama, "Pastoral Gereja" 
disampaikan oleh Uskup Cornelius 
Piong dan Sdra Patrick Marius se-
bagai moderator.

Program Khas Keuskupan Ken-
ingau 2021 ini  ini mempunyai misi 
Umat Tuhan di Keuskupan Kenin-
gau berjalan bersama merancang 
dan melaksanakan perancangan 
pastoral keuskupan dalam kesatuan, 
kesetiaan, kekudusan Yesus Kristus

Ia memiliki lima misi iaitu: 
 Mengadakan siaran langsung 
program bersiri di radio online 
Kekitaan FM
 Menyiar ulang segmen khas 
pastoral Gereja 
 Mengemas kini dokumentasi 
PUKAT-11
 Menyiarkan dan mengkomu-
nikasikan hasil PUKAT melalui 
Kekitaan FM.

 Mengadakan Studay Day dan 
bengkel berkenaan perancan-
gan pastoral di setiap  paroki di 
Keuskupan Keningau
Dengan Objektif, "memberi 

bimbingan kepada setiap organ-
isasi di setiap Paroki di Keuskupan 
Keningau agar dapat merancang 
dan melaksanakan pastoral sesuai 
dengan objektif yang membolehkan 
dan yang sudah dirumuskan melalui 
hasil PUKAT 11.

Dalam sesi pertama, Bapa Uskup 
Cornelius menerangkan tentang 
PUKAT, sejarah singkat PUKAT, 
pengertian Pastoral Gereja dan lima 
bidang pelayanan pastoral iaitu ke-
saksian, liturgi, persekutuan, pelay-
anan dan pewartaan 

Bapa Uskup terlebih dahulu 
mengimbas penubuhan Keuskupan 

Keningau, perjalanan dan perkem-
bangan iman perjalanan umat Ken-
ingau menuju ke kerajaan Tuhan. 

Katanya, rencana Tuhan itu san-
gat indah dan sempurna. Beberapa 
tahun sebelum diangkat menjadi 
Gembala Keuskupan Keningau, 
Bapa Uskup terlebih dahulu pernah 
menghadiri dua kursus berkaitan 
pentadbiran pastoral di EAPI, Fil-
ipina.

Dua kursus itu telah banyak 
membantu Uskup Cornelius untuk 
memulakan perancangan pastoral 
di Keuskupan Keningau agar be-
liau, bersama para klerus, religius 
dan umat, dapat berjalan bersama 
Yesus Kristus membina kerajaan 
Tuhan. Katanya, pada awal penubu-
han Keuskupan Keningau, mereka 
juga menghadiri Perhimpunan 
Umat Pastoral atau PAKS di bawah 
naungan Keuskupan Kota Kinabalu 
yang bertema "Penginjilan Bermula 

dalam Keluarga" bagi tujuan bela-
jar.

Tiga bulan sesudah penubuhan 
Keuskupan Keningau  yang meli-
batkan perancangan pastoral, Bapa 
Uskup cuba mengubah pentadbiran 
pastoral di setiap paroki yang mem-
punyai banyak elemen duniawi agar 
lebih berkonsepkan komuniti, keki-
taan dan berpandu kepada Konsili 
Vatikan II dan FABC. 

Pada awal tahun 90-an juga, 
FABC mengkomunikasikan 
persekutuan komuniti dan inilah 
modul Gereja yang diteladani oleh 
Keuskupan Keningau. Modul Ger-
eja berkonsep persekutuan komu-
niti inilah juga yang mendorong pe-
nubuhan Komuniti Kristian Dasar 
(KKD). 

PUKAT (perhimpunan umat Ka-
tolik Keuskupan Keningau) meli-
batkan semua paderi, religius, ang-
gota-anggota MPP, MPM, KWK, 

Belia, Katekis, dan semua yang ada 
kaitan dengan pentadbiran Keusku-
pan. PUKAT menjawab seruan 
Gereja sejagat dan FABC agar “kita 
menggereja secara partisipatif."

Gereja bukan ‘batu’ atau ban-
gunan tetapi ‘umat’. Sebab inilah 
Keuskupan Keningau amat sinonim 
dengan konsep ‘kekitaan” yang se-
cara langsung menghakis pandan-
gan “Gereja itu hanya untuk Paderi 
atau Uskup sahaja.  

Sesi Pastoral Gereja bersama 
Uskup Cornelius Piong dan mod-
erator Patrick Marius ini merupakan 
pengenalan  kepada sesi-sesi pro-
gram khas pastoral Gereja. 

Sebanyak tujuh sesi telah disedia-
kan dan disiarkan secara langsung 
di Radio Online Kekitaan FM dan 
dijadualkan berakhir dengan sesi 
contoh Studay Day atau bengkel 
pada 27 Januari. — Liza Magnus 
(Liza@herald.com.my)

SANDAKAN: Seminarian Arthur 
John dan Andy Borine Tingadon 
yang telah menyatakan secara ter-
buka untuk memasuki Jabatan Dia-
kon  menjadi kegembiraan besar 
bagi umat Katolik di Keuskupan 
Sandakan di tengah-tengah musim 
pandemik ini. 

Mereka secara rasmi diterima se-
bagai calon diakon semasa Upacara 
Penerimaan Calon Jabatan Tertah-
bis (Rite of Admission to Candida-
cy for Holy Orders)  di Katedral St 
Mary pada 17 Januari lalu semasa 
Misa Bahasa Malaysia, yang dip-
impin oleh Uskup Julius Dusin Gi-
tom. Turut membantu Bapa Uskup 
pada ketika itu ialah Paderi Paroki 
Katedral St Mary, Father David 
Garaman.

Upacara pentahbisan Diakon 
kedua-dua seminarian ini akan di-
adakan pada 24 Januari 2021, jam 
9.30 pagi di Katedral St Mary.

Seminarian Andy Borine memil-
ih tema "Kasihilah Tuhan,  dengan 

segenap hatimu dan dengan se-
genap jiwamu dan dengan segenap 
akal budimu (Mat 22:37) manakala 
Arthur John memilih tema dari 
Yeremia 1:7, "Janganlah katakan: 
Aku ini masih muda, tetapi kepada 
siapapun engkau Ku utus, haruslah 
engkau pergi, dan apapun yang Ku 
perintahkan kepadamu, haruslah 
kau sampaikan."

Oleh kerana pandemik Covid-19 
masih menular dan bagi memasti-
kan keselamatan orang ramai, pe-
nyertaan dari orang awam untuk 
perayaan ini adalah tertakluk kepa-
da SOP. Upacara pentahbisan dia-
kon ini juga akan disiarkan secara 
langsung melalui saluran youtube 
www.youtube.com/c/cathstmar-
ysdk.

Program khas pastoral Gereja Keuskupan 
Keningau di Radio Kekitaan FM 

Arthur John, Andy Borine, calon 
diakon Keuskupan Sandakan 

KUALA LUMPUR: Mahkamah 
Tinggi sekali lagi menangguh-
kan keputusannya mengenai per-
mohonan semakan kehakiman 
oleh seorang rakyat  Sarawak un-
tuk menggunakan kata  "Allah" 
untuk tujuan pendidikan agama.

Penasihat bersama Annou Xa-
vier mengatakan hakim Nor Bee 
Arifin dijangka akan membuat 
keputusannya pada 27 Januari, 
setelah perintah kawalan perger-
akan berakhir. 

"Ia ditetapkan untuk 14 Janu-
ari tetapi tarikhnya telah diko-
songkan kerana PKP," kata pe-
guam itu.

Penyampaian keputusan telah 
ditangguhkan 14 kali setelah 
hakim, yang sekarang diangkat 
ke Mahkamah Rayuan, menden-
gar pengajuan dari pihak pada 
tahun 2017.

Perkara itu ditangguhkan se-
banyak 12 kali bagi pihak-pihak 

untuk mencari penyelesaian di 
luar mahkamah untuk penggu-
naan kata "Allah" untuk rakyat 
Malaysia Timur dan dalam ba-
han penerbitan.

Jill Ireland dan Gereja Sidang 
Injil Borneo (SIB) di Sabah per-
tama kali menulis surat kepada 
kerajaan Pakatan Harapan sete-
lah mengambil alih kuasa pada 
Mei 2018 untuk menyelesaikan 
masalah ini.

Sebuah jawatankuasa lima 
anggota yang diketuai oleh 
menteri dalam negeri Muhyid-
din Yassin sepatutnya meneliti 
perkara itu, kata Xavier.

Namun kerajaan PH tumbang 
pada Februari tahun lalu dan PN 
mengambil alih tampuk kera-
jaan. Perkara ini kemudiannya 
dirujuk kepada Timbalan Men-
teri dari PN untuk masih be-
lum menemui penyelesaian. —                                      
Today's Catholic 

Semakan kehakiman 
kata ‘Allah’ tertangguh  
kerana PKP 

Gambar kenangan pukat 11 pada tahun 2018.


