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Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu 
supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku! Sehati sefikirlah 
kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera; maka Tuhan, sumber 
kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu!  Berilah salam se-
orang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua 
orang kudus kepada kamu.

2 Korintus 13:11-13

Doa kepada Perawan Maria, 
Sang Ratu Kesihatan 

Wahai Maria,
Engkau selalu menyinari jalan 

kami
Sebagai tanda penyelamatan 

dan harapan.
Kami mempercayakan 

diri kami kepada 
Sang Ratu Kesihatan 

untuk yang Sakit,
 Yang di kaki salib mengambil

bahagian 
dalam penderitaan Yesus,

Setia dan Teguh di dalam iman. 

Engkau pelindung
 orang-orang Romawi, 

Tahu apa yang kami perlukan 
dan kami percaya engkau 

akan menolong, agar seperti 
di Cana, Galilea, 

kami dapat kembali
 untuk bersukacita

 dan berpesta selepas tempoh 
percubaan ini. 

Bantulah kami, Bonda Kasih 
Ilahi,

Untuk menyelaraskan diri 
dengan kehendak Bapa  
Dan untuk menyahut

 kehendak Bapa
Dan untuk melakukan 

apa yang disabdakan oleh Yesus,
Dia yang telah mengorbankan 

diri-Nya 
demi penderitaan kami 

dan mengangkat dukacita kami
memimpin kami melalui Salib,

kepada sukacita 
dan kebangkitan.

Amen.

Doa karangan Sri Paus Fransiskus memohon 
pertolongan Maria, Sang Ratu Kesihatan bagi

 mematahkan pandemik coronavirus 

KOTA VATIKAN:  Sama 
seperti pandemik corona-
virus, rasisme atau perkau-

man adalah virus “spiritual” yang 
telah menyebar ke seluruh dunia 
dan mesti dibanteras, kata Uskup 
Agung untuk Dewan Kepausan 
Akademik Kehidupan, Vincenzo 
Paglia. 

"Saya membandingkan (rasisme) dengan 
COVID-19, perkauman adalah virus “roh”, 
virus budaya yang jika tidak dikekang, menye-
bar dengan cepat," kata Uskup Agung Paglia 
kepada akhbar Catholic News Service, pada 1 
Jun lalu. 

Uskup Agung Itali itu mengulas kematian 
George Floyd pada 25 Mei semasa ditahan 
oleh polis di Minneapolis dan telah mence-
tuskan tunjuk perasaan di seluruh Amerika 
Syarikat.

Floyd, 46, ditangkap oleh polis kerana 
disyaki melakukan pemalsuan. Setelah dia di-
gari, seorang pegawai kulit putih menindihnya 
di jalanan dengan menekan lututnya pada le-
her Floyd selama lapan minit. Seorang indi-
vidu yang melintasi kawasan itu telah berjaya 
merakam peristiwa itu dan video itu menjadi 
tular. Dalam video itu, Floyd berulang kali 
mengatakan, “Saya tidak dapat bernafas.” 
Floyd akhirnya pengsan di mana kemudian-
nya diisytiharkan mati di hospital.

Uskup Agung Paglia menyatakan perkau-

man hanya dapat dikalahkan apabila manusia 
saling peduli dengan sesama. 

“Hari ini kita mesti memulakan revolusi 
persaudaraan. Kita semua adalah saudara 
dan saudari. Persaudaraan adalah janji yang 
kurang diperhatikan pada zaman moden,”

Tambahnya laginya, “Pada pendapat saya, 
kekuatan yang oleh menumpaskan kelema-
han kita adalah persaudaraan dan perpaduan. 
Dan sama seperti mengalahkan coronavirus, 

persaudaraan mengalahkan perkauman! Per-
juangan menentang perkauman, bukan dengan 
kekerasan sebaliknya dengan meneladani cara 
Martin Luther King, Jr: dengan kata-kata se-
mangat, dengan budaya, dengan iman, dengan 
rasa kemanusiaan — ini semua diperjuangkan 
dengan cara yang sama kita melawan corona-
virus.”

Uskup Paglis menegaskan, “Kita tidak 
boleh berdiam diri. Untuk  mencegah virus 

perkauman membiak, mereka (yang menen-
tang perkauman) juga harus bersatu dan sem-
kin bertambah ramai.” Prelatus itu  mengata-
kan Amerika Syarikat mempunyai tugas untuk 
menolong orang lain namun mereka telah "ke-
hilangan" panggilan itu. Uskup Agung Paglia 
mengatakan Sri Paus Fransiskus harus mem-
pertimbangkan untuk menulis dokumen yang 
membahas masalah perkauman — masalah 
yang semakin tersebar di seluruh dunia. 

Beliau menambah, surat Sri Paus pada 
tahun 2019 yang menandai ulang tahun ke-
25 Dewan Kepausan Akademik Kehidupan  
mencerminkan sudah banyak tragedi perkau-
man di dunia sekarang ini.

Dalam surat itu, yang berjudul Komuniti 
Manusia, Sri Paus mengatakan rasa persau-
daraan di kalangan manusia dan negara men-
jadi lemah akibat sikap tidak percaya dan ga-
gal menunaikan janji-janji untuk berlaku adil 
pada zaman moden ini. 

Ketidakpercayaan dan syak wasangka terce-
tus dalam masyarakat dan di antara individu 
disebabkan sikap mementingkan diri serta per-
saingan tidak sihat yang boleh bertukar men-
jadi ganas. Jurang antara sikap mementing-
kan keselesaan diri dan kesejahteraan sejagat 
sangat besar dan semakin meningkat sehingga 
mencapai titik perpecahan.

Uskup Agung Paglia menyatakan bahawa 
persaudaraan sesama manusia hanya mungkin 
terjadi “jika manusia mula berbincang bahawa 
kita adalah sebuah keluarga yang terdiri dari-
pada tujuh bilion orang.” — CNS  

Rasisme, virus “roh” 
yang harus dihapuskan

KUALA LUMPUR: Uskup Agung 
Kuala Lumpur menerima balasan surat 
daripada Jabatan Perdana Menteri pada 
12 Mei.

Sebelumnya, Uskup Agung Julian 
Leow telah mengutus surat kepada 
Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Haji 
Zulkifli Mohamad Al-Bakri, Menteri di 
Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal 
Agama)  pada 23 April sempena ucapan 
Ramadhan dan Hari Raya Aidil fitri.

Dalam surat balasnya, Datuk Dr Haji 
Zulkifli turut berterima kasih dan di atas 
lampiran teks ucapan daripada Dewan 
Kepausan untuk Antara Agama sempe-
na bulan Ramadhan dan Hari Raya Ai-
dilfitri. Beliau menyatakan rasa gembira 
dengan seruan pihak Vatikan.

Berikut merupakan imej surat dari 
Jabatan Perdana Menteri tersebut: 

Surat dari Jabatan Perdana 
Menteri 

Beberapa paderi Katolik dari Keuskupan Agung St Paul menyertai komuniti klerus Af-
rika-Amerika untuk berhimpun dan berdoa di tapak di mana George Floyd ditangkap 
dan ditindih oleh polis di Minneapolis. (Gambar:CNS)
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Doa Bapa Kami adalah 
doa Ekaristi kita

Saya ingin mengatakan ses-
uatu mengenai doa dengan 
cara yang sangat sederhana.

Semasa melakukan pengajian 
di peringkat kedoktoran, saya 
mempunyai seorang profesor, 
seorang paderi Augustine yang 
tua, yang menggambarkan kebi-
jaksanaan dan kematangan 
melalui sikap, ucapan, dan 
pendiriannya. Segala-gala men-
genai diri menggambarkan integ-
riti. Anda akan segera memper-
cayainya, dia umpama datuk tua 
yang bijak menyampaikan cerita. 

Suatu hari di dalam kelas, 
beliau bercakap tentang kehidu-
pan doa peribadinya. Seperti 
semua perkara lain yang beliau 
sampaikan, belau akan memberi-
tahu sejujurnya, tanpa menyunt-
ing, tanpa menapis, dia benar-
benar jujur dan merendahkan 
diri. 

Saya tidak dapat mengingati 
kata-katanya yang tepat, tetapi 
saya tidak dapat melupakan inti-
pati apa yang dia katakan dan ia 
tersemat di dalam diri saya sela-
ma hampir empat puluh tahun 
sejak saya menghadiri kelas yang 
amat istimewa itu. 

Inilah yang dikongsikan oleh 
profesor bijak itu: berdoa tidak 
mudah kerana kita selalu letih, 
terganggu, sibuk, bosan, dan ter-
perangkap dalam banyak perkara 
sehingga sukar untuk mencari 
masa dan tenaga untuk memusat-
kan perhatian kita kepada Tuhan 
untuk beberapa saat. Jadi, inilah 
yang saya lakukan: tidak kira 
bagaimana hari saya, tidak kira 

apa yang ada di fikiran saya, 
tidak kira apa gangguan dan 
godaan yang saya hadapi,  saya 
setia kepada ini: Sekali sehari 
saya berdoa kepada Bapa Kami 
dengan sebaik mungkin walau 
apa pun yang saya rasai atau 
alami pada ketika itu. Di dalam 
semua perkara yang berlaku di 
dalam diri saya dan di sekeliling 
saya pada hari itu, saya berdoa 
kepada Bapa Kami, meminta 
Tuhan untuk mendengar saya 
dalam semua gangguan dan 
godaan yang sedang melanda 
saya. Ini yang terbaik yang boleh 
saya lakukan. 

Mungkin itu minimum dan 
saya harus melakukan lebih ban-
yak perkara dan harus berusaha 
untuk menumpukan perhatian 
lebih gigih, tetapi sekurang-
kurangnya saya melakukannya. 
Dan kadang-kadang semua yang 
dapat saya lakukan, tetapi saya 
melakukannya setiap hari, den-
gan sebaik mungkin. Inilah doa 
yang dipinta oleh Yesus untuk 
kita berdoa.

Kata-katanya mungkin kedeng-
aran sederhana dan minimalis. 
Sesungguhnya gereja mencabar 
kita untuk menjadikan Ekaristi 
sebagai pusat kehidupan doa kita 
dan menjadikan kebiasaan medi-
tasi dan doa peribadi setiap hari. 
Juga, ramai penulis kerohanian 
klasik memberitahu kita bahawa 
kita harus meluangkan masa satu 
jam setiap hari untuk berdoa 
peribadi, dan banyak penulis 
rohani kontemporari mencabar 
kita untuk mempraktikkan doa 

setiap hari atau bentuk doa kon-
templatif yang lain. Jadi, di 
manakah hal itu dapat mening-
galkan ahli teologi Augustinian 
lama kita dan nasihatnya agar 
kita berdoa kepada Bapa Kami 
yang tulus setiap hari — dengan 
sebaik mungkin?

Semua ini tidak bertentangan 
dengan apa yang dikongsikan 
dengan rendah hati oleh profesor 
tadi. 

Beliau adalah orang pertama 
yang bersetuju bahawa Ekaristi 
harus menjadi pusat kehidupan 
doa kita, dan dia juga akan ber-
setuju dengan kedua-dua penulis 
rohani klasik yang menasihati 
untuk memperuntukkan satu jam 
berdoa peribadi sehari, dan penu-
lis-penulis kontemporari yang 
mencabar kita untuk melakukan 
beberapa bentuk doa renungan 
setiap hari, atau paling tidak 
biasa. 

Tetapi dia akan mengatakan 

ini: pada salah satu waktu di 
siang hari (idealnya di Ekaristi 
atau ketika berdoa di Pejabat 
Gereja tetapi sekurang-kurang-
nya suatu ketika pada waktu 
anda) ketika anda mengucapkan 
doa Bapa Kami, berdoalah den-
gan sepenuh hati dan tumpukan 
perhatian seperti yang anda dapat 
buat saat ini ("sebaik mungkin") 
dan ketahui bahawa, tidak kira 
gangguan anda pada masa ini, itu 
adalah apa yang Tuhan minta 
daripada anda. Dan ini sudah 
cukup.

Nasihatnya amat berkesan dan 
bersemadi dalam diri saya selama 
bertahun-tahun dan walaupun 
saya mengucapkan doa Bapa 
Kami beberapa kali dalam sehari, 
saya berusaha, sekurang-kurang-
nya salah satu doa itu, semasa 
berdoa Bapa Kami, diucapkan 
sebaik mungkin, sedar sepenuh-
nya betapa lemahnya saya. 
Kelilhatan mudah dan sederhana 
tetapi amat mencabar dan mem-
beri penghiburan! 

Cabarannya adalah untuk ber-
doa Bapa Kami setiap hari, den-
gan sebaik mungkin. Seperti 
yang kita ketahui, doa itu bersifat 
komuniti. 

Setiap permohonan dalam doa 
itu adalah dalam jamak — 
"kami", "kita", "kita semua" —
tidak ada "Aku" di doa Bapa 
Kami. Lebih-lebih lagi, kita 
semua adalah imam dari rahmat 
pembaptisan kita dan diberi 
kuasa dalam janji yang kita lafaz-
kan pada ketika itu, kita diminta 
setiap hari untuk berdoa untuk 

orang lain, untuk dunia. Bagi 
mereka yang tidak dapat menyer-
tai Ekaristi setiap hari dan bagi 
mereka yang tidak berdoa Ibadat 
Harian, berdoa Bapa Kami 
adalah doa Ekaristi anda, doa 
imam anda untuk orang lain.

Dan ini adalah penghiburan: 
tidak ada di antara kita yang 
ilahi. Kita semua adalah manusia 
yang tidak dapat disembuhkan 
yang bermaksud bahawa berkali-
kali, mungkin juga pada keban-
yakan masa, apabila kita cuba 
untuk berdoa, kita akan mengha-
dapi banyak perkara, rasa letih, 
bosan, tidak sabar, sibuk meran-
cang agenda esok hari sehinggal 
sehinggalah kepada menyele-
saikan masalah hari ini, untuk 
memerhatikan siapa yang kita 
marah, untuk menangani fantasi 
erotik. 

Doa kita jarang dikeluarkan 
dari hati yang suci tetapi biasan-
ya dari sikap yang sangat bersa-
haja. Tetapi, inilah intinya, 
meskipun tidak mampu berfokus, 
sangat keduniawian, namun ini 
adalah kejujuran sebenarnya. 
Hati kita yang gelisah dan ter-
ganggu juga merupakan jantung 
eksistensial kita dan merupakan 
jantung dunia yang eksistensial. 
Ketika kita berdoa dari sana, kita 
(sebagaimana definisi klasik ten-
tang doa itu) mengangkat akal 
dan hati kepada Tuhan.

Cubalah, setiap hari, berdoa 
dengan jujur doa Bapa Kami! 
Sedaya upaya yang kita boleh! 
— Hakcipta Terpelihara @ Fr 
Ron Rolheiser 1999-2020 

Menurut kamus dewan, 
misteri adalah suatu 
peristiwa atau fenom-

ena yang tidak dapat diterangkan, 
menimbulkan rasa ingin tahu, 
suspens oleh sebab fakta-faktanya 
tersembunyi.

Iman kita pada hari ini meng-
hadapi satu lagi misteri tentang 
kewujudan Tuhan sebagai Tri-
tunggal Maha Kudus.

Ajaran Gereja kita mengajar-
kan bahawa terdapat tiga peribadi 
Maha Kudus: Tuhan Bapa, Putera 
dan Roh Kudus. Kalau demikian, 
apakah agama kita menyembah 
tiga Tuhan?

St. Atanasius, seorang ahli te-
ologi yang bijaksana sekitar abad 
keempat pernah berkata, “Kep-
eribadian Tuhan Bapa itu berbeza 
dengan Putera dan Roh Kudus, na-
mun Bapa, Putera dan Roh Kudus 
tetap satu, bukan tiga.” Dengan 
demikian 1+1+1=3 dalam ilmu 
matematik tidak sama dengan Tri-
tunggal Maha Kudus yang adalah 
1+1+1=1.

Mengapa kita harus percaya Tu-
han sebagai Tritunggal Maha Ku-
dus itu? Sebabnya, Yesus sendiri 
telah mengatakannya kepada ma-
nusia.

Dalam Injil Yohanes, Tuhan 

Yesus berkata, “Aku akan mem-
inta kepada Bapa, dan Dia akan 
memberikan kepada mu seorang 
penolong yang lain iaitu Roh ke-
benaran…” (Yoh 14:16, 17).

Kemudian dalam memberikan 
mandat yang terakhir kepada para 
Rasul, Yesus berkata, “…pergilah, 
jadikanlah semua bangsa murid- 
Ku dan baptislah mereka dalam 
nama Bapa dan Anak dan Roh 
Kudus” (Mat 28:19). Melalui ka-
ta-kata Yesus ini menjadi jelas ke-
pada kita bahawa Tritunggal Maha 
Kudus itu seakan-akan berada di 
dalam sebiji kapsul.

Lalu kalau begitu, bagaimanakah 
kiranya Tritunggal ini boleh dis-
emaikan atau diamalkan dalam 
kehidupan kita sehari-hari sebagai 
pengikut Kristus yang setia?

Ramai ahli falsafah Kristian 
memberi nasihat bahawa kita 
tidak perlu menjalani kehidupan 
ini dengan berusaha membongkar 
rahsia Tritunggal tersebut sebab 
kita tidak akan pernah menemu-
kannya.

Apa yang penting kita lakukan 
adalah menghidupi semangat Tri-
tunggal Maha Kudus tersebut. 
Dengan kata lain menjadikan-Nya 
sebagai gaya hidup baik sebagai 
seorang peribadi, keluarga atau 

komuniti di mana kita berada.
Apa yang menarik dalam mis-

teri Tritunggal ini adalah terda-
pat keintiman yang sangat erat di 
antara Bapa, Putera dan Roh Ku-
dus sehingga tidak diperlukan alat-
alat canggih seperti telefon bimbit 
guna membantu mereka supaya 
dapat berkomunikasi. Dengan kata 
lain mereka begitu rapat dan tidak 
pernah berpisah, seperti kata pepa-
tah bagaikan belangkas.

Kita semua telah dicipta menu-
rut gambaran Tuhan. Oleh yang 
demikian maka patutlah kita 
mencerminkan pelbagai komu-
niti kita dalam imej dan kesamaan 
sifat Tritunggal tersebut.

Tidak kiralah sama ada komuniti 
kita itu dalam bentuk keluarga, ko-
muniti Kristian dasar setempat, di 
pejabat-pejabat dan tempat kerja, 
kita perlu bersandar pada seman-
gat Tritunggal Maha Kudus.

Namun apakah selama ini kita 
sudah menampakkan semangat 
Tritunggal ini dalam setiap komu-
niti?

Misalnya apabila kita meny-
edari bahawa keluarga kita adalah 
gambaran keluarga Tuhan, maka 
ianya dapat membantu para pa-
sangan untuk mengatasi pelbagai 
masalah yang mengurangi keinti-

man mereka.
Pasangan suami isteri memang 

banyak masalah. Masalah anak, 
orang ketiga, ibu mertua, kewan-
gan dan 1001 macam masalah. 
Namun ini semua boleh diatasi 
jika ada komunikasi yang intim, 
ada keterbukaan dan yang penting 
ada cinta kasih sebagai pengikat 
dan penawar segala masalah.

Sebagai suami isteri, kita walau-
pun dua peribadi tetapi tetap satu. 
Sebab “… apa yang disatukan 
oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan 
manusia” (Mat 19:6). Malah yang 
menjadi misteri bagi orang lain, 
bagi kita, perkahwinan Kristiani 
itu melibatkan peribadi ketiga — 
Tritunggal Maha Kudus, sebagai 
tempat menimba kekuatan, ruju-
kan dan penghiburan di kala susah 
mahupun senang.

Sesungguhnya kita tidak boleh 
lari daripada pelbagai kesu-

litan hidup. Tetapi jika kita tetap 
mengamalkan semangat Tritung-
gal Maha Kudus, maka lambat 
laun kita akan mengalami dan 
melihat adanya semangat kasih, 
kepedulian, sokongan, pengampu-
nan dan keadilan sosial terjadi di 
sekitar kita.

Sememangnya kita tidak akan 
pernah membina keluarga atau ko-
muniti yang serba sempurna. Apa 
lagi menandingi keintiman periba-
di Tritunggal itu, jauh sekali. Tapi 
melalui bantuan dan dorongan 
Roh Kudus, kita akan tetap beru-
saha.

Kita perlu sentiasa ingat kerana 
Tuhan tidak mengharapkan kita 
untuk menjadi sesempurna-sem-
purnanya.

Apa yang Dia inginkan adalah 
agar kita tetap bertumbuh dan setia 
terhadapnya secara berterusan. — 
santapan rohani 

HARI RAYA TRITUNGGAL
MAHAKUDUS (A) 

Bersandar pada semangat dan kekuasaan Tritunggal Mahakudus 

KELUARAN 34:4-6, 8-9;
2 KORINTUS 13:11-13;
INJIL YOHANES 3:16-18
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KOTA KINABALU: Pesta Kaamatan bagi 
masyarakat Kadazandusun di Sabah dan 
Hari Gawai bagi komuniti Dayak di 
Sarawak merupakan salah satu platform 
mengeratkan perpaduan rakyat pelbagai 
kaum di negara ini.

Ia biasanya diraikan secara besar-besa-
ran  namun kali ini disambut dalam sua-
sana berbeza kerana negara masih ber-
juang menentang penularan Covid-19.

Disebabkan oleh kemajuan teknologi 
digital, sambutan Pesta Kaamatan dan 
Gawai  dianjurkan secara dalam talian 
supaya tradisi kesyukuran tetap dapat 
diteruskan dalam normal baharu rakyat 
Malaysia.

Malah, komuniti Katolik di Sabah dan 
Sarawak tetap merayakan Misa Kaamatan/
Gawai yang disiarkan secara langsung 
dalam talian. Di Keuskupan Agung Kota 
Kinabalu misalnya, Paroki Katedral Hati 
Kudus dan St Peter Claver, Ranau masing-
masing merayakan Misa Kaamatan pada 1 
Mei dan 7 Mei. Manakala di Keuskupan 
Keningau, Misa Kaamatan dirayakan ser-
entak dengan Ulang Tahun Keuskupan 
Keningau ke-27 pada 3 Mei lalu. 

Komuniti Katolik di Sarawak pula tidak 
melepaskan peluang merayakan Hari 
Gawai dengan perayaan Misa yang dian-
jurkan oleh pelbagai Paroki khususnya 
pada 1   Jun lalu. Antara Gereja yang 
menganjurkan Misa Hari Gawai ialah 
Katedral St Joseph Kuching dan St Ann, 
Kota Padawan.

Di Sabah, meskipun hanya menyambut 
perayaan pesta Kaamatan secara sederha-
na bersama keluarga terdekat dan rakan 
sekampung, namun, kemeriahannya tetap 
dirasai oleh Anastasia Eva Danny, 19, 
gadis berbangsa Murut berasal dari 

Kampung Indah, Nabawan, kira-kira 180 
kilometer, dari Kota Kinabalu. 

Anak keempat daripada tujuh beradik 
itu berkata sambutan pesta Kaamatan pada 
tahun ini sememangnya agak berlainan 
berbanding tahun sebelumnya kerana 
kebiasaannya dia akan menghadiri bebera-
pa aktiviti diadakan termasuk menyaksi-
kan pertandingan Unduk Ngadau (Ratu 
Cantik) dan Sugandoi (nyanyian).

Bagaimanapun, Anastasia berkata per-
bezaan cara sambutan perayaan yang turut 
menerapkan normal baharu mengikut 
prosedur operasi standard (SOP) ditetap-
kan kerajaan bagi membendung penularan 
Covid-19 bukan menjadi penghalang 
untuknya terus menyuburkan budaya serta 

tradisi pesta Kaamatan.
Sambutan Kaamatan hari ini dibuat 

secara kecil-kecilan. Ada seramai 17 
orang daripada empat keluarga di kam-
pung ini bersama meraikannya. Masih 
mematuhi SOP ditetapkan. Kami juga 
memakai baju tradisi dan membawa jua-
dah masing-masing bagi memeriahkan 
lagi suasana,” katanya kepada akhbar 
Bernama pada 31 Mei lalu. 

“Walaupun Kaamatan disambut dalam 
keadaan begini (mengikut SOP), namun, 
tradisi tetap ada dalam hati dan kami tidak 
boleh melupakannya. 

“Kami masih boleh mendengar lagu 
Kaamatan, menyaksikan pertandingan 
Sugandoi dalam talian, memakai baju 

tradisi dan mengambil gambar sebagai 
kenangan,” katanya.

Bagi Melianus Maturin, 24, yang setiap 
tahun merayakan Pesta Kaamatan bersama 
keluarga di Hongkod Koisaan mengatakan 
meskipun terkilan tidak dapat menyambut 
Pesta Kaamatan seperti biasa pada tahun 
ini tetapi beliau dan keluarga amat gembi-
ra kerana dapat mensyukuri Kaamatan 
dengan perayaan Ekaristi dalam talian. 

"Kami sekeluarga memakai pakaian 
tradisi semasa mengikuti Misa Kudus 
Kaamatan  s ia ran  dar i  Keuskupan 
Keningau. Dan pada 30-31 Mei, kami 
mengadakan pertemuan kecil, hanya 15 
orang, untuk berdoa Rosari bersama, 
mendengar cerita daripada orang yang 
lebih tua mengenai lagenda Kaamatan dan 
makan minum bersama," kata Melianus. 

Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin 
Yassin dalam satu entri  beliau di 
Facebook mengatakan meskipun sambu-
tan Pesta Kaamatan dan Hari Gawai tahun 
ini tentunya disambut dalam suasana ber-
beza kerana kita masih berjuang menen-
tang penularan pandemik COVID-19, 
"Namun, saya harap situasi itu tidak 
menghalang kita daripada berhubung sesa-
ma ahli keluarga dan sahabat handai untuk 
menyatakan kegembiraan menyambut per-
ayaan ini.

PM juga menyambut baik acara sambu-
tan Pesta Kaamatan yang akan berlang-
sung dalam talian. "Ini amat dialu-alukan 
supaya tradisi kesyukuran tetap dapat 
d i te ruskan  da lam 'norma baharu ' 
masyarakat Malaysia. "Semoga perayaan 
ini terus menyemarakkan keharmonian 
antara kaum di Malaysia dan  mem-
perkukuhkan perpaduan." — pelbagai 
sumber akhbar tempatan 

Kaamatan, Gawai diraikan dalam 
normal baharu 

Dengan mematuhi SOP, sebuah keluarga di Papar (Keluarga Esidol) merayakan Hari 
Kaamatan bersama keluarga secara sederhana. 

Soalan: Setiap kali kita berdoa Rosario, kita se-
lalu menyebut hubungan Bonda Maria dengan 
Tuhan Tritunggal Mahakudus, iaitu Salam Put-
eri Tuhan Bapa, Salam Bonda Tuhan Putera, 
dan Salam Mempelai Tuhan Roh Kudus. Seta-
hu saya, Maria selalu dikaitkan dengan Yesus, 
tetapi jarang dengan Tuhan Tritunggal, kecuali 
dalam doa Rosario. 

Bagaimana kita dapat memaknai hubungan 
erat antara Bonda Maria dengan Tuhan Tri-
tunggal Mahakudus untuk hidup rohani kita 
sekarang? Mohon pencerahan. - Lily D

Pertama, memang benar Bonda Maria sering 
hanya dilihat dalam kaitan dengan Yesus, Pute-
ranya. Tetapi, relasi Bonda Maria dengan Yesus 
(penjelmaan dari Tuhan Putera) juga mengandai-
kan relasi dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Roh 
Kudus.

Ketiga-tiga salam pada awal doa Rosario meng-
ingatkan kita pada relasi yang sangat intim antara 
Bonda Maria dan Tuhan Tritunggal Mahakudus. 
Kedekatan Bonda Maria dengan kedua-dua perib-
adi lain memang jarang diangkat, padahal hal ini 
termasuk dalam butir iman yang harus dipercayai 
dan sangat penting untuk pertumbuhan hidup ro-
hani.

Kedua, Katekismus Gereja Katolik menunjuk-
kan bahawa Bonda Maria berkait erat dengan Tu-
han Tritunggal Mahakudus ketika kita berbicara 
tentang “hidup yang kekal” atau syurga. Kateki-
smus menyatakan “kehidupan yang sempurna 

bersama Tritunggal Mahakudus ini, persekutuan 
kehidupan dan cinta bersama Tuhan, bersama 
Perawan Maria, bersama para malaikat dan orang 
kudus, dinamakan 'syurga'. “Syurga adalah tujuan 
terakhir dan pemenuhan kerinduan terdalam ma-
nusia, keadaan bahagia tertinggi dan definitif.” 
(No 1025)

Bonda Maria sebagai manusia telah mencapai 
persekutuan dengan Tuhan Tritunggal ini di sy-
urga kerana imannya yang gagah berani, hara-
pannya yang tak tergoyahkan, dan kasihnya yang 
terus berkobar kepada Puteranya. Bonda Maria 
secara total menghayati ziarah imannya dan den-
gan demikian mencapai apa yang dirindukan oleh 
setiap manusia, iaitu persekutuan hidup dan kasih 
dengan Tuhan Tritunggal Mahakudus.

Ketiga, erti penting relasi di atas terletak pada 
keteladanan yang diberikan oleh peribadi Bonda 
Maria dalam peziarahan iman menuju tujuan akh-
ir kehidupan ini. Ini berlaku untuk setiap anggota 
umat manusia.

Keteladanan ini  jelas jika kita mempertim-
bangkan, bahawa setiap manusia diciptakan men-
urut citra dan keserupaan dengan Tuhan. Melalui 
kehamilannya yang tanpa noda dosa, Maria ada-
lah citra Tuhan yang sempurna. Melalui iman, 
harapan, dan kasihnya, Maria menyempurnakan 
keserupaannya dengan Tuhan.

Kerana keserupaan dengan Putera yang sede-
mikian itulah, maka Bonda Maria diangkat ke 
syurga. Melalui kata-kata dan hidupnya, Bonda 
Maria memberikan penghormatan yang sempurna 

kepada Tuhan. Hal ini nyata dalam Magnificat 
Maria. Maria merendahkan diri di hadapan Tu-
han dan bersyukur kepada Tuhan kerana Ia telah 
melakukan perbuatan-perbuatan besar baginya. 
Maria menguduskan nama-Nya.

Sikap Maria yang benar tergantung dan meny-
embah Tuhan menjadi teladan bagi setiap ang-
gota umat manusia tentang bagaimana berjuang 
mencapai tujuan akhir hidup ini (KGK No 2097; 
bdk No 369 yang berbicara juga tentang manusia 
sebagai citra Tuhan). Bonda Maria adalah teladan 
untuk mencapai persekutuan hidup dan kasih den-
gan Tuhan Tritunggal Mahakudus. — Father Dr 
Petrus Maria Handoko CM, hidupkatolik.com 

Soalan 2: Apa yang dimaksud dengan madah 
akathistos? — Willem

Jawaban: Ia adalah sebuah madah puji-pujian 
indah kepada Maria. Pengarang madah ini tidak 
dikenali. Madah ini berisi ucapan syukur kepa-
da Maria atas bantuannya sebagai Bonda Tuhan 
(Yun: Theotokos) kerana telah melindungi Kota 
Konstantinopel semasa pengepungan pada tahun 
626. Pada saat itulah madah ini dinyanyikan oleh 
para penduduk kota tersebut. Nama madah ini ak-
athistos berasal dari aksi berdiri ketika menyanyi-
kan madah ini.  A-kathistos bererti tanpa duduk. 
Madah ini dinyanyikan pada Sabtu kelima dalam 
Masa Pra-Paskah. Para rahib menggunakan ma-
dah ini sebagai doa rasmi (officium) singkat untuk 
menghormati Bonda Tuhan. — Father Dr Petrus 
Maria Handoko CM, hidupkatolik 

Kaitan Bonda Maria dan Tritunggal Mahakudus 
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Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik,

Apa khabar? Pada hari ini kita merayakan Hari 
Raya Tritunggal Mahakudus. Tritunggal dari 
bahasa Latin Trinitas.
Adik-adik, mungkin adik-adik pernah 

mendengar ada rakan-rakan kita yang men-
gatakan orang Kristian menyembah tiga tuhan.
Ini sama sekali tidak benar. Tuhan yang kita 

imani itu adalah Satu dan Esa. Walaupun Dia 
mempunyai tiga peribadi yang berbeza iaitu 

Bapa, Putera dan Roh Kudus, Ia tetap Satu 
Tuhan.
Peribadi-peribadi Ilahi yang kita sapa se-

bagai Bapa, Putera dan Roh Kudus inilah yang 
selalu kita sebut ketika membuat tanda salib 
sebagai tanda kemenangan kita. 
Adik-adik, dalam kita merayakan Hari Raya 

Tritunggal Mahakudus mari kita sama-sa-
ma mengingati bahawa kita menyembah Tu-
han yang penuh dengan persekutuan kasih dan 
saling berbahagi.

Tuhan  Tritunggal Mahakudus, Bapa, Putera 
dan Roh Kudus adalah satu komuniti, satu ke-
satuan. Inilah dasar persekutuan bagi kita, 
umat yang percaya.
Selain itu, Tuhan Tritunggal Mahakudus ada-

lah kasih yang sempurna.  Tidak ada kasih lain 
yang sempurna seperti kasih Tuhan Tritunggal 
Mahakudus! 

Salam sayang
Auntie Melly

Sehati sefikirlah kamu, 
dan hiduplah dalam 

damai sejahtera; maka 
Tuhan, sumber kasih 
dan damai sejahtera  

akan menyertai kamu! 
(2 Korintus 13: 11)

Tulis semula perkataan bergaris yang salah ejaannya dan tulis semula perkataan yang 
betul. Rujuk Injil Yohanes 17:21 untuk mendapat jawaban yang tepat. 

Lengkapkan TIGA peribadi Tuhan Tritunggal. 



BM 5HERALD Jun 7, 2020 bahasa malaysia

Iman memampukan mereka berani
berhadapan 'the unseen enemy'

SANDAKAN: Ketika negara kita diselubun-
gi dengan pandemik Covid -19, pihak Kera-
jaan berusaha untuk memerangi virus yang 
dikatakan sebagai 'musuh yang tidak keliha-
tan' melalui peringatan yang berulang-ulang 
kepada rakyat Malaysia untuk terus mema-
tuhi arahan-arahan yang dikeluarkan. Den-
gan pematuhan arahan-arahan ini maka, ne-
gara kita pada tarikh 21 Mei 2020 ini berada 

di tangga yang ke-41 dunia dengan kadar 
kesembuhan sebanyak 81.41% (Maklumat 
diambil dari CPRC KKM - 21 Mei 2020).

Kerajaan Malaysia telah mengeluarkan 
arahan Perintah Kawalan Pergerakan pada 
18 Mac 2020 sebagai salah satu langkah 
mengurangkan penyebaran virus Covid-19 
dan arahan ini telah dilanjutkan sehingga 9 
Jun 2020. 

Ini merupakan satu pengorbanan yang 
harus dilakukan meskipun ada golongan-
golongan tertentu yang akan terjejas ekoran 
dari PKP ini. Namun Tuhan itu baik. Dia 
tidak akan meninggalkan anak - anak kesay-
angan-Nya terbiar begitu sahaja. Tidak kira 
siapa, apa bangsa atau darjat, asal mereka 
seorang manusia, mereka adalah anak- 
anak yang dikasihi Tuhan. Dalam keadaan 

ini, Tuhan menghantar orang-orang untuk 
membantu dan Dia telah menghantar ra-
mai orang untuk 'turun padang' membantu 
dan berjuang bagi keselamatan kita semua. 
Meskipun ini akan membahayakan diri 
mereka sendiri.

Ikutilah perkongsian beberapa anak muda 
kita ketika berada dalam situasi pandemik 
Covid - 19 ini: 

Aireen A Gumanas, merupakan staff keuskupan 
Sandakan sejak 10 tahun lalu.  Sepanjang tempoh 

PKP/PKPB, Misa Kudus umum ditangguhkan dan umat 
mengikuti Misa dalam talian. Aireen merpakan salah se-
orang kakitangan yang bertungkus lumus merealisasikan 
Misa Kudus dapat disiarkan secara langsung melalui In-
ternet.

"Semasa Paderi Paroki memaklumkan dengan saya 
bahawa saya dikehendaki untuk bersedia untuk mengen-
dalikan hal-hal teknikal ‘Online Broadcast Mass’ untuk 
‘Easter Triduum’, Hati saya berdebar dan risau, ‘Bolehkah 
saya lakukan ini?'

Disebabkan PKP, pergerakan amatlah terhad dan per-
alatan yang diperlukan tidak lengkap, saya merasa kes-
eorangan pada masa itu dan sedikit ‘overwhelmed’. 

Setelah lama tidak mempraktikkan apa yang dipelajari, 
saya bermula dari ‘bawah. Walaupun ‘struggle’, saya ber-
syukur dan menghargai pengalaman ini. Saya berdoa dan 
berharap, dengan kecanggihan teknologi yang ada pada 
masa kini, saya dapat menjalankan tugasan ini dengan 
baik. 

Saya amat bersyukur dan berterima kepada DIA kerana 
berkat dan rahmat-Nya, beberapa orang rakan saya, dekat 
dan jauh, banyak membantu dalam membuat ‘setup’ se-
hinggalah ‘Online Broadcast Mass’ dapat dijalankan. ‘

Setelah itu, satu lagi 'mission impossible' saya terima iai-
tu ‘Listen Live’ Internet Radio Rohani Paroki; juga bermu-
la dari 'kosong'. Proses penyediaan memakan masa ham-
pir seminggu. Hampir 'give up', namun atas dorongan dan 
kata-kata semangat daripada sahabat handai, semuanya 
dapat diatasi dengan baik.

Saya berasa lega kerana 
dapat menyudahkan kedua-
dua ‘mission impossible’ ini. 
Masih banyak perkara yang 
perlu dipelajari dan juga 
‘rooms for improvement’. 
Pepatah mengatakan 'Di 
mana ada kemahuan, di situ 
ada jalan.' ‘It is never too late 
to learn something new’.

Saya juga merasa bersy-
ukur kerana Gereja turut  mengambil berat akan umat 
setempat; ‘regardless of ’ agama, bangsa dan negara. Mela-
lui ‘Parish Human Development Ministry’/Pelayanan 
Pembangunan Insan Paroki dan pihak NGO, saya amat 
tersentuh dengan rakan-rakan sepelayanan yang berusa-
ha untuk memberi bantuan kepada mereka yang memer-
lukan. 

Saya rasa bersyukur atas segala apa yang saya ada pada 
saat ini. Walaupun berjauhan dengan ahli keluarga, dapat 
berhubung melalui panggilan telefon mahupun ‘video call’ 
serta pesanan teks melalui aplikasi ‘Whatsapp’ cukup un-
tuk mengubati perasaan rindu dengan mereka. 

Saya amat merindui suasana pelayanan sebelum pan-
demik. Dengan normal baharu ini, marilah kita gunakan 
kecanggihan alat komunikasi/media sosial yang ada den-
gan baik demi kemuliaan-Nya dan mengamalkan SOP 
yang disarankan oleh pihak berkuasa untuk kebaikan diri 
dan juga orang lain. 

Saya juga berdoa agar para Saintis dapat menemukan 
vaksin dan kehidupan kembali seperti biasa. 

Daphney Vitalis berasal dari Ranau, ber-
tugas sebagai Jururawat di Hospital  

Duchess of Kent Sandakan dari 2013 sehing-
ga kini.
"Sebagai seorang jururawat, saya berjuang 
dan memberikan perkhidmatan kesihatan 
terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat. 
Namun, tipulah kalau saya tidak takut den-
gan situasi kita yang bahaya sekarang.

Kami, para petugas kesihatan, sangat terde-
dah kepada virus ini dan risiko untuk menda-
pat jangkitan Covid-19 sangat tinggi. Melihat 
ramai frontliners yang terkena jangkitan se-
hinggakan ada anggota kesihatan yang meninggal dunia 
akibat jangkitan virus ini, membuatkan saya bertambah 
takut . 

Tetapi, saya gagahkan juga diri supaya kuat menggalas 
tanggungjawab ini. Ada banyak perkara yang menyen-
tuh hati saya yang bertugas di barisan hadapan semasa 

PKP. Antaranya, di tempat kerja, semangat 
kerja berpasukan yang tinggi walaupun 
ada antara rakan-rakan yang terpaksa 
meninggalkan anak dan suami di rumah, 
malah ada yang sedang mengandung dan 
ada yang kurang sihat tetapi tetap datang 
bekerja. Pesakit di wad Covid-19 yang 
tidak kenal antara satu sama lain, menjadi 
'keluarga' sementara di kuarantin. Mereka 
berdoa, makan bersama-sama dan masih 
mampu tersenyum walaupun berada di 
wad. 

Semoga vaksin virus Covid-19 ini cepat 
ditemukan dan  semoga seluruh rakyat Malaysia dapat 
bersatu hati dan mematuhi peraturan yang telah ditetap-
kan. Saya sentiasa berpegang kepada Sabda Yesus, “So 
do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I 
am your God. I will strengthen you and help you; I will 
uphold you with my righteous right hand" (Isaiah 41:10).

Rozaliana, seorang Jururawat 
berasal dari Penampang 

dan telah berkhidmat dalam bi-
dang kejururawatan selama tu-
juh tahun. Rozaliana mengong-
sikan pengalamannya sebagai 
Jururawat yang di tugaskan un-
tuk menjaga pesakit Covid-19:

"Pada mulanya, apabila 
nama saya telah dipilih untuk 
menjaga pesakit Covid-19, per-
asaan saya bercampur baur. ka-
lau boleh saya ingin mengelak.  
Saya berdoa kepada Tuhan agar 
memberikan saya kekuatan dan 
perlindungan sepanjang bertu-
gas serta mendoakan kesembu-
han bagi para pesakit Covid-19. 

Antara cabaran yang saya 
telah lalui sepanjang bertugas 
di dalam wad Covid-19 ialah 
semasa proses rhesusitasi pesakit 
dengan memakai full PPE (per-
sonal protection equipment), 
di mana doktor perlu melak-
sanakan proses intubasi bagi 
membantu pesakit itu bernafas 
mengunakan mesin ventilator, 
prosedur ini di lakukan di dalam 
bilik khas isolation, dan hanya 
seorang staf jururawat serta dua 
doktor sahaja yang akan masuk 
di dalam bilik tersebut. Ini ada-
lah untuk mengelakkan lebih 
ramai staf daripada terdedah 
kepada virus tersebut. 

Keadaan ini sangat mencabar 
bagi saya kerana situasi yang 
sangat berbeza dengan keadaan 
di wad biasa. 

Pemakaian penuh PPE men-
jadikan segala pergerakkan ter-
batas dan melambatkan sesuatu 
prosedur, seperti memasang 
cannulation kepada pesakit 
yang memerlukan fluid rhesus, 
di mana kami akan memakai 
tiga lapis set glove tidak seperti 
sebelum Covid-19, kami hanya 
pakai satu lapis set glove sahaja. 
Memakai PPE dalam masa 
yang lama menyebabkan staf itu 

sendiri akan rasa panas, sesak 
nafas, gelisah, dan pitam, dan 
dalam  masa yang sama akan 
menganggu konsentrasi sepan-
jang proses menyelamatkan 
nyawa pesakit.

Saya juga menyaksikan karya 
Tuhan yang luar biasa di mana 
seorang pesakit muda dan sudah 
terlantar beberapa bulan. Pesak-
it ini adalah dari Kota Kinabalu 
dan telah dihantar ke Hospi-
tal Beluran untuk meneruskan 
rawatan.  Semasa proses pemin-
dahan   pesakit ini, kami men-
dapat berita bahawa pemandu 
dan jururawat yang menghan-
tar beliau adalah positif Cov-
id-19, maka risiko pesakit ini 
untuk mendapat virus tersebut 
adalah sangat tinggi kerana ta-
hap ketahanan antibodi beliau 
sangat rendah. 

Pada masa itu saya menjaga 
pesakit secara berseorangan, 
saya ambil kesempatan untuk 
berdoa dan menopang tangan 
agar pesakit ini diberikan kesi-
hatan. Satu minggu kemudian 
rakan-rakan memberitahu saya 
bahawa pesakit itu telah discaj 
daripada wad dan dipindahkan 
ke wad biasa kerana keputusan 
untuk Covid -19 adalah negatif. 

Betapa ajaibnya Tuhan! Ke-
jadian ini memberikan saya 
peneguhan untuk lebih percaya 
dan berdoa kepada Tuhan, 
kerana Tuhanlah yang menjadi-
kannya segala sesuatu mustahil 
bagi-Nya.



BM 6 HERALD Jun 7, 2020bahasa malaysia

LOG ANGELES: “Pembunuhan George Floyd tidak 
masuk akal dan brutal, dosa yang meneriakkan kead-
ilan ke syurga” tulis Ketua Konferensi para Uskup 
Amerika Syarikat. Uskup Agung Los Angeles, Msgr 
José H Gomez, ikut merasai  “kemarahan komuniti 
kulit hitam dan para penyokong mereka di Minne-
apolis, Los Angeles, dan pelbagai tempat di Amerika 
Syarikat.  “

Para uskup AS menegaskan, “kekejaman dan 
kekerasan” yang dideritai Floyd “tidak mencermin-
kan majoriti lelaki dan wanita baik yang mahukan 
keadilan dalam undang-undang.” Mereka juga mem-
percayakan pihak berkuasa sivil akan menyiasat dan 
menyelidik kes pembunuhan Floyd dengan hati-hati 
dan memastikan yang bertanggung jawab dikenakan 
hukuman sewajarnya.” 

Demikian ringkasan kenyataan Mgsr Gomez yang 
dikeluarkan 31 Mei 2020 setelah kematian George 
Floyd dalam tahanan polis di Minneapolis, Min-
nesota, 25 Mei 2020. Para uskup juga kesal kerana 
kekerasan itu bersifat merosakkan dan menghancur-
kan keharmonian serta diri sendiri.  

Pembunuhan Floyd, kata para Uskup AS, “tidak 
meningkatkan proses kesetaraan ras dan martabat 
manusia.”

Dalam kes penangkapan George Floyd, 46, saksi 
melihat Floyd yang sedang digari, telah ditindih di 
leher oleh seorang polis kulit putih di atas jalan se-
mentara merayu tidak dapat bernafas. Kejadian itu 
telah berjaya dirakam oleh seorang individu dan vid-
eo itu menjadi tular di media sosial sehingga memicu 
protes di seluruh negara. 

Uskup Agung Gomez mengatakan, mereka me-
mahami protes yang tercetus “mencerminkan keke-
cewaan  dan kemarahan jutaan saudara-saudari kita 
yang sampai hari ini mengalami penghinaan, ke-

hilangan harga diri, dan kesempatan yang tidak sama 
hanya kerana warna kulit atau ras mereka berbeza.” 

Pembunuhan George Floyd mengikuti pembunu-
han serupa dalam beberapa bulan terakhir di AS. 
Pada 23 Februari, Ahmaud Marquez Arbery, seorang 
pemuda Afrika-Amerika berusia 25 tahun yang tidak 
bersenjata, ditembak mati dekat Brunswick di Glynn 
County, Georgia. Pada 13 Mac pula, Breonna Tay-
lor, seorang wanita Afrika-Amerika berusia 26 tahun, 
ditembak mati oleh petugas Jabatan Polis Metro Lou-
isville. Manakala beberapa minggu sebelum Floyd, 
pada 6 Mei, Dreasjon ‘Sean’ Reed dibunuh oleh polis 
Indianapolis.

Uskup Agung Gomez mengatakan, “sekarang kita 
harus banyak mendengarkan” untuk mendengar 
apa yang orang katakan melalui rasa sakit mereka. 
“Kita harus membasmi ketidakadilan perkauman 
yang menjangkiti masyarakat Amerika,” kata Msgr 
Gomez. — media Vatikan 

TAKHTA SUCI: Sri Paus  Fran-
siskus bersatu dengan ribuan umat 
di seluruh dunia meminta bantuan 
Bonda Maria untuk mengakhiri pan-
demik  virus corona. Sri Paus  mele-
takkan bunga di Gua Maria Lourdes 
di Taman Vatikan kemudian duduk 
menghadap gua itu sambil berdoa 
Rosario dengan sekitar 130 orang 
umat yang duduk sambil menjaga 
jarak dan mengenakan topeng muka. 

Sementara itu ribuan orang di se-
luruh dunia  menonton dan menden-
gar melalui televisi, radio, dan 
platform digital.  Semasa berdoa, 
gambar-gambar tempat ziarah Ma-
ria di seluruh dunia muncul di layar 
besar di Gua Lourdes Vatikan dan di 
layar orang-orang yang menonton 
acara itu. 

Intensi Misteri Mulia pertama, 
yang dipimpin oleh seorang doktor 
dan seorang perawat untuk  semua 
petugas barisan hadapan.

Intensi Misteri Mulia kedua, yang 
dipimpin pesakit Covid-19 yang tel-
ah sembuh, mewakili  mereka yang 
kehilangan orang tersayang, untuk 
pasukan keselamatan dan semua su-
karelawan.

Intensi Misteri Mulia ketiga,  dip-
impin seorang imam yang meru-
pakan chaplain rumah sakit dan 
seorang biarawati yang merupakan 
jururawat, mewakili semua paderi 
dan religius yang melayani mereka 
yang sakit serta yang membawa 
Sakramen-Sakramen dan memberi-

kan kata-kata penghiburan Kristian 
bagi orang sakit. 

Intensi Misteri Mulia keempat, 
yang dipimpin seorang apoteker dan 
seorang wartawan manakala Misteri 
Mulia Kelima  dipimpin seorang 
anggota Perlindungan Sivil Itali 
dengan keluarganya, untuk mewak-
ili semua orang yang pekerjaannya 
berkaitan krisis ini dan juga para su-
karelawan yang terus menjadi saksi 
amal kasih. Bahagian kedua misteri 
ini dipimpin oleh pasangan muda 
baharu mendapat cahaya mata, se-
bagai tanda harapan dan kemenan-
gan kehidupan atas kematian. Mis-
teri ini didoakan untuk semua orang 
yang imannya serta harapannya per-
lu diperkuat, bagi para penganggur, 
bagi yang sendirian dan bagi semua 
bayi yang lahir ke dunia.

Pada akhir doa rosari, Sri Paus 
menyampaikan berkat Apostoliknya 
serta menyapa para umat yang turut 
menyertai secara online dari tempat-
tempat Ziarah Santa Perawan Maria. 
— media Vatikan  

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
kembali muncul di jendela Ruang 
Studi Istana Apostolik yang meng-
hadap Dataran Santo Petrus pada 
hari Minggu, 31 Mei 2020, untuk 
berdoa Regina Coeli (Ratu Syurga) 
bersama umat beriman. Disebab-
kan langkah-langkah kesihatan bagi 
mengekang pandemik Covid-19, 
Bapa Suci dalam beberapa minggu 
terakhir memimpin doa-doa Maria 
pada hari Minggu serta Audiensi 
Umum mingguannya dari Perpus-
takaan Istana Apostolik.

Renungan Sri Paus  berkisar  Hari 
Raya Pentekosta, peringatan pen-
curahan Roh Kudus. Injil hari ini 
membawa kita kembali ke malam 
Paskah,” semasa Yesus menampak-
kan diri kepada para murid di Ru-
ang Atas. Tuhan memberi salam ... 
“Damai sejahtera bagimu.”

Menurut Bapa Suci, “salam” itu 
adalah ungkapan pertobatan dan 
pengampunan bagi para murid yang 
telah meninggalkan-Nya semasa 
Sengsara-Nya.

“Dengan mengampuni dan men-

gumpulkan murid-muridnya di seki-
tar-Nya Yesus menjadikan mereka 
Gereja-Nya: sebuah komuniti yang 
bertobat dan siap untuk melaksana-
kan misi.”

Setelah penampakan pertama 
itu, dan selama empat puluh Yesus 
bersama-sama dengan para murid-
Nya, di mana Yesus telah menguat-
kan dan memperkasakan iman para 
murid dan juga kita semua, dengan 
ilham misi!

 Justeru untuk “mengilhami misi” 
itulah  Yesus telah mengutus Roh 
Kudus-Nya, “api cinta kasih di 
mana para murid dapat memberikan 
terang Yesus kepada dunia.”

Sri Paus menyatakan bahawa su-
sulan karunia-karunia Ro Kudus 
yang ada dalam Sakramen Pem-
baptisan dan Sakramen Penguatan., 
salah satu karunia itu adalah  “Takut 
akan Tuhan”.  

Dan Bapa Suci menjelaskan, ke-
takutan itu “bukan ketakutan seperti 
yang sebelumnya, yang melumpuh-
kan para murid” sebaliknya keta-
kutan akan Tuhan didasarkan pada 
cinta akan Tuhan dan percaya pada 
belas kasihan dan kebaikan-Nya, 
kepercayaan yang memungkinkan 
kita mengikuti inspirasi-Nya, dan 
mengetahui bahawa kita tidak akan 
pernah kehilangan “kehadiran dan 
sokongan-Nya.

 Sri Paus  berdoa agar Roh mem-
beri kita “keberanian untuk ke-
luar dari tembok-tembok pelindung 
‘Kamar Atas’ yang bersembunyi 
dalam hati kita. – media Vatikan 

Sri Paus kembali ke jendela: 
Gereja itu adalah komuniti yang 
bertobat 

VATIKAN: Sri Paus  Fransiskus 
mengeluarkan dekrit baharu yang 
memastikan ketelusan  dalam 
pemberian kontrak umum Vatikan 
dan untuk mengurangi bahaya pe-
nyelewengan. 

Takhta Suci pada 1 Jun telah me-
nerbitkan sebuah surat apostolik 
dalam bentuk dekrit yang menjadi 
panduan bagi Negara Kota Vati-
kan dan Takhta Roma dalam men-
gadakan kontrak pemerintahan dan 
pekerjaan umum.

Dalam surat itu, Sri Paus Fransis-
kus mengatakan bahawa perangkat 
aturan itu “bertujuan untuk men-
dorong ketelusan, kawalan  dan per-
saingan.”

Beliau mengatakan bahawa men-
dorong “kontribusi kompetitif dan 
loyal” akan memungkinkan ter-
ciptanya “pengurusan sumber daya” 
yang lebih baik."

“Ekonomi global dan mening-
katnya saling ketergantungan telah 
mendorong kemungkinan untuk 
mencapai penghematan perbelan-
jaan yang penting melalui kerja be-
berapa penyedia barang dan jasa,” 
kata  Sri Paus. 

“Kemungkinan-kemungkinan ini 
harus digunakan terutama dalam 
pengelolaan barangan umum,” ka-
tanya seraya menambah bahawa 
“keperluan akan administrasi yang 
setia dan jujur semakin dirasakan 
dan mendesak.”

Sri Paus  Fransiskus menekankan 
bahawa administrator diminta untuk 
mengambil “tanggung jawab un-
tuk kepentingan komuniti ” di atas  

kepentingan individu atau kepentin-
gan khusus.

Dekrit baharu ini sesuai dengan 
Konvensi Anti Korupsi PBB, yang 
menurut Sri Paus  memiliki “prinsip 
dan aturan yang menuntun perilaku 
dan menunjukkan pengalaman pel-
bagai negara.”

“Sangat berguna untuk merujuk 
pada aturan normatif ini, terkait 
dengan praktik-praktik yang baik, 
sambil tetap memperhatikan prin-
sip-prinsip dasar dan tujuan aturan 
kanonik dan kekhasan Negara Kota 
Vatikan,” ujar surat itu.

Dekrit Sri Paus  itu terdiri dari 86 
pasal dan 12 pasal tambahan yang 
membahas perlindungan juridis 
dalam kes litigasi.

Aturan itu juga mengawal konflik 
kepentingan, perjanjian persaingan 
ilegal, dan penyelewengan bagi 
menghindari “segala distorsi per-
saingan dan memastikan perlakuan 
yang saksama terhadap semua op-
erator ekonomi.

Dekrit baharu akan mulai ber-
laku 30 hari setelah dipublikasi. —
ucanews 

Vatikan keluarkan dekrit 
baharu ketelusan kontrak

Sangti Papa berdoa rosari 
dengan seluruh dunia 

Para Uskup Amerika
mencela pembunuhan 
Floyd 
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YA N G O N :  S e o r a n g 
pemimpin Gereja Katolik di 
Asia, Kardinal Charles 
Maung Bo, memperingat-
kan tentang bahaya penga-
ruh “injil kemakmuran” 
yang menjadi hambatan 
besar pewartaan agama 
Kristian di wilayah tersebut.

Prelatus itu menerangkan 
bahawa “injil kemakmuran” 
adalah produk “mimpi 
kaum kapitalis Amerika” 
yang mengajarkan kenik-
matan manfaat material 
dunia dan memandang 
kemiskinan sebagai “kutu-
kan dan kurangnya berkat 
dari Tuhan.”

Dalam pesannya pada 
hari Minggu Pentakosta, 
Kardinal Charles Maung 
Bo dari Yangon men-
gatakan para pengkhutbah 
“injil kemakmuran” mema-
hami Roh Kudus secara 
keliru.

Mereka mengaku mereka 
adalah anggota “gereja 
yang diurapi” namun seba-
hagian besar pewarta “injil 
kemakmuran” menyalahgu-
nakan Roh Kudus dengan 
terus menerus membuat 
ramalan dan berbicara 
dalam bahasa roh dan men-
dakwa telah dikuatkan oleh 
Roh Kudus.

Gereja Katolik pada hari 
Minggu, 31 Mei, meray-
akan Pentakosta atau perin-
gatan turunnya Roh Kudus 
ke atas para murid Yesus, 
50 hari setelah kebangkitan-
Nya Gereja mengajarkan 
bahawa har i  Minggu 
Pentakosta dirayakan untuk 
mengenali karunia Roh 
Kudus, menyedari bahawa 
kehidupan, nafas, dan 

kekuatan Tuhan  yang sejati 
hidup dalam diri mereka 
yang percaya.

Meskipun perlu bagi 
Gereja Katolik “untuk 
mendapatkan kembal i 
kuasa kehadiran Roh Kudus 
tetapi "injil kemakmuran” 
pula mengajar orang beri-
man untuk “melarikan diri” 
dari kenyataan.

P r e s i d e n  F e d e r a s i 
Konferensi Para Uskup  
Asia itu memperingatkan 
agar tidak ada ajaran yang 
“mengemas” Injil “sebagai 
janji kesuksesan yang 
manis.”

“Injil kemakmuran" men-
dorong orang – terutama 
para pemimpin dan peng-
khutbahnya – untuk berse-
nang-senang dengan jet 
peribadi dan rumah jutaan 
dolar sebagai bukti kasih 
Tuhan,” kata kardinal.

Kardinal Bo mengatakan  
“pendeta besar” menyasar-
kan orang Kristian yang 
kaya dan menolak untuk 
melihat “akar penyebab 
penderitaan manusia” dan 
“penyebab  s t ruk tu ra l 

kemiskinan.”
Injil kemakmuran, yang 

juga dikenal sebagai “teolo-
gi kemakmuran” berasal 
dari  tradisi  okultisme 
Amerika yang disebut 
“Pemikiran Baru.”

Gagasan itu mendapat 
sokongan daripada pemer-
in tahan  Pres iden  AS 
Donald Trump yang telah 
memasukkan televangelis 
t imnya,  Paula  White , 
seorang promoter kepercay-
aan itu.

Namun Kardinal Bo, 
mengecam para pengkhut-
bah “Pemikiran Baharu” itu 
yang digambarkannya seb-
agai “nabi palsu … yang 
sengaja menyesatkan umat 
beriman yang mudah ter-
tipu.”

Kardinal Bo turut meme-
tik pesan hari Minggu 
P en t ako s t a  S r i  P aus 
Fransiskus yang mengingat-
kan umat beriman untuk 
bekerja demi keadilan sos-
ial di tengah-tengah cabaran 
yang ditimbulkan oleh pan-
demik virus corona. — 
ucanews 

Awas, bahaya ajaran 
“Injil Kemakmuran”

Saudara saudari, sempena dengan perayaan 
Hari Besar Tritunggal Mahakudus, mari kita 
mengambil kesempatan ini untuk bersyukur 
kepada Tuhan kerana Dia adalah bersifat re-
lasi dan Komuniti antara Bapa, Putera dan 
Roh Kudus.

Sifat relasi dan komuniti sangat penting 
dan perlu menjadi sifat kita umat manusia. 
Sifat relasi dan komuniti ini sebenarnya san-
gat diinginkan oleh Tuhan bagi kita manusia, 
ciptaan-Nya, sehingga waktu menciptakan 
manusia “Tuhan menciptakan manusia dan 
menjadikan mereka seperti diri-Nya sendi-
ri”, (Kej. 1:27).

Sebagai manusia, apa lagi sebagai umat 
Tuhan, kita memerlukan satu sama lain dan 
perlu hidup berkomuniti seperti yang dapat 
kita pelajari dan contohi dari gaya hidup 
umat awali (KPR. 2:41-47), mereka hidup 
“sehati dan sefikiran” (KPR. 4:32).

Gereja kita, sejak pembaharuan melalui 
Konsili Vatikan Kedua (1963-1965) sangat 
mendorong umat Kristian supaya menga-
malkan hidup berkomuniti. Konferensi 
Uskup-Uskup Katolik seluruh Asia (Fed-
eration of Asian Bishop Conference – FABC) 
pada 27-7-1990 sewaktu mengadakan perte-
muan di Bandung, Indonesia ada mengelu-
arkan pernyataan bahawa Umat Katolik di 
Asia perlu hidup dalam persekutuan antara 
komuniti-komuniti.

Kesempatan perayaan Hari Besar Tritung-
gal Mahakudus ini adalah kesempatan baik 
kita gunakan  untuk menilai perjalanan 
KKD kita. Komuniti Kristian Dasar (Basic 
Ecclesial Community) adalah cara kita hidup 
sebagai pengikut-pengikut Yesus di mana-
pun kita berada, di bandar atau di kampung. 
Beberapa buah keluarga lima hingga lapan 
buah keluarga boleh menubuhkan sebuah 
KKD. Anggota-anggota KKD secara konsist-
en mengadakan pertemuan untuk berdoa 
bersama, perkongsian Kitab Suci, bermesyu-
arat, makan bersama, dll. 

Anggota-anggota KKD, Komited Da-
tang Menyembah Tuhan, Komited Dengar 
Sabda Tuhan dan Komited Duduk Bersama 

mencari penyelasaian bagi apa-apa keper-
luan bersama. Budaya menyembah Tuhan, 
membentuk dan memantapkan iman serta 
bertanggungjawab sosial perlu menjadi gaya 
hidup KKD-KKD kita. Dengan gaya hidup 
seperti ini kita akan didorong menjadi ang-
gota-anggota Gereja partisipatif dan sentiasa 
ada sikap peduli terhadap kebajikan sesama, 
keluarga, komuniti, Gereja, masyarakat dan 
alam ciptaan Tuhan.

Dunia masa kini sangat memerlukan se-
mangat kebersamaan dan ambil peduli ter-
hadap kebajikan sesama manusia dan alam 
ciptaan Tuhan. Melalui media massa kita 
sendiri dapat menyaksikan bagaimana si-
kap dan budaya hanya mementingkan diri 
sendiri, bangsa sendiri dan agama sendiri se-
hingga membawa ketidak-adilan dan pend-
eritaan kepada ramai umat manusia sejagat. 
Kita umat manusia perlu kembali kepada 
Tuhan dan mengutamakan Dia dalam hidup 
kita bersama (Mat. 6:33).

Sebagai Umat Kristian, anggota-anggota 
KKD, kita sama-samalah mengambil kes-
empatan ini untuk bertanya kepada diri 
kita sendiri apakah usaha kita, keluarga dan 
komuniti kita supaya diresapi dan dikuasai 
oleh semangat Komuniti yang bermodelkan 
Komuniti Tritunggal Mahakudus dan Umat 
Kristian Awal (KPR. 2: 41-47).

Sebagai anggota-anggota KKD sepatutnya 
kita menjadi saluran iman, harapan dan 
kasih Yesus. Untuk itu kita perlulah mengu-
tamakan usaha kita membangun relasi  yang 
akrab dengan Yesus, dengan taat mengambil 
masa berdoa, mendengar dan merenung 
Sabda Tuhan serta turut serta dalam Ekaristi 
dan Adorasi. Dengan cara ini kita akan da-
pat membangun kesatuan dan kesetiaan kita 
dengan Yesus (Yoh. 15:4-5), agar kita boleh 
berbangga dengan Identiti kita dan komited 
dengan misi kita melalui KKD kita.
 

Uskup Datuk Cornelius Piong
6 Jun 2020 

Tritunggal Mahakudus adalah 
Tujuan, Sumber, Alasan dan 
kita berKKD

Keuskupan Keningau 

MANILA: Pemerintah Filipina masih mel-
arang kegiatan keagamaan secara umum  
meskipun pihak berwenang telah melong-
garkan perintah kuarantin di seluruh negara 
itu.

Satuan Tugas Antara Lembaga untuk Me-
nangani Penyakit Menular minggu ini me-
nolak permohonan untuk memungkinkan 
pertemuan keagamaan secara publik.

Bermula 1 Jun, Filipina telah beralih dari 
kuarantin komuniti ketat kepada kuarantin  
masyarakat umum yang lebih santai.

Keputusan untuk meringankan kawalan 
pergerakan muncul setelah datuk bandar 
Metro Manila menyerahkan cadangan  
mereka kepada satuan tugas antara-lemba-
ga minggu lalu.

Ketua eksekutif tempatan mendesak 
mengguna pakai langkah-langkah kuaran-
tin yang lebih santai untuk memungkinkan 
perniagaan kembali beroperasi dan ekono-
mi kembali pulih. 

Perwakilan dari pelbagai agama dan 
pihak berwajib kerajaan juga telah men-
gadakan pertemuan bagi membincangkan 
pelan rancangan bagaimana menerapkan 
protokol kesihatan dalam kegiatan gereja.

Jabatan Kesihatan negara itu melaporkan 
lapan kematian akibat COVID-19 dan 751 
dijangkiti coronavirus setakat 3 Jun lalu. — 
ucanews 

Kegiatan keagamaan di Filipina 
masih dilarang meskipun ada 
kelonggaran 

VATIKAN: Dalam intensi doanya untuk 
bulan Jun 2020, Sri Paus Fransiskus mem-
inta semua orang untuk berdoa bagi mereka 
yang menderita, khususnya pada masa pan-
demik Covid-19 dan bagi mereka yang suka 
menimbulkan pelbagai macam kesukaran di 
seluruh dunia. 

Adalah kebiasaan Sri Paus Fransiskus un-
tuk menerbitkan pesan video yang menya-
takan  intensi doanya setiap bulan.

Teks lengkap intensi Paus yang diterbit-
kan dalam pesan video 4 Jun 2020 itu seba-
gai berikut:

Ramai orang menderita kerana kesu-
karan besar yang mereka alami. Kita dapat 
membantu mereka dengan menemani mere-
ka dengan cara penuh kasih sayang yang 
mengubah kehidupan manusia.

Dengan menemani atau berjalan ber-
sama mereka, ia membawa mereka lebih 
dekat ke Hati Kristus, yang menyambut kita 

semua ke 
dalam revo-
lusi kelem-
butan.

Kita ber-
doa agar se-
mua orang 
yang men-
derita boleh 
menemukan 
jalan hidup 
m e r e k a , 
membiarkan 
diri mereka 

tersentuh oleh Hati Yesus.
Worldwide Prayer Network of the Apos-

tleship of Prayer dari Sri Paus menyebarkan  
“Video Paus” untuk membantu penyebaran 
intensi bulanan Bapa Suci ke seluruh dunia 
yang mendoakan pelbagai cabaran dan isu   
yang dihadapi umat. — media Vatikan 

Intensi doa Sri Paus untuk Bulan 
Jun: Belaskasihan bagi dunia di 
tengah pandemik Covid-19



M I N G G U A N  K A T O L I K

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(JUN)

Penginjilan: Penghiburan bagi yang 
berduka. Kita berdoa agar semua yang 
menderita dapat menemui jalan dalam 
kehidupan, membenarkan mereka untuk 

disentuh oleh Hati Yesus. 
Jun 7, 2020 

SANDAKAN: Sempena Perin-
tah Kawalan Pergerakan (PKP), 
misi bantuan kemanusiaan fasa 1 
telah dilaksanakan dengan jayanya 
hasil dari usahasama antara Komiti 
Pembangunan Insan Paroki (KPIP) 
Katedral St. Mary, Sandakan dan 
Sandakan Rotary Club (NGO) pada 
24 April 2020 lalu. 45 buah kelu-
arga dalam kesusahan telah dibantu 
dengan bekalan makanan asas.

Namun selepas itu, tim pelaksana 
menerima laporan dan mendapati 
bahawa ada lagi keluarga-keluarga 
yang belum menerima bantuan 
dari mana-mana pihak. Maka oleh 
demikian, misi bantuan fasa kedua 
dilaksanakan. Tambahan pula, PKP 
telah dilanjutkan ke Fasa Empat 
iaitu pada 29 April sehingga 12 Mei 
2020.

Tim Pelaksana telah mengenal-
pasti situasi dan keadaan, seter-
usnya menetapkan bahawa terda-
pat 208 buah keluarga yang harus 
dibantu. Maka, tim pelaksana telah 
memutuskan bahawa dengan jum-
lah dana yang ada, setiap keluarga 
tersebut bakal menerima 10kg besar 
dan 1 kotak telur. 

Beberapa keluarga yang mem-
punyai anak-anak yang berumur 1 
bulan sehingga 3 tahun juga diberi 
bekalan satu pek susu formula bayi 
dan ada juga menerima bekalan 
tambahan iaitu serbuk kopi dan 
gula. Bantuan kemanusiaan yang 

disalurkan ini adalah terhad, ber-
gantung kepada dana semasa yang 
ada dan berdasarkan maklumat 
yang telah diterima atau diberikan 
kepada tim pelaksana lebih awal. 
Bantuan diberikan tanpa mengira 
agama, bangsa dan status kewar-
ganegaraannya kerana semua orang 
adalah karya indah dan disayangi 
Tuhan.

Tim Pelaksana kali ini dibahagi-
kan kepada lima kumpulan dan 
penghantaran bantuan dilakukan di 
kawasan yang berlainan iaitu, Tim 
Pertama: Seminarian Edward Ya-
han dan Sdra. Amado Degullacion 
— kawasan Kombo, Jambatan 20, 
Sim Sim dan kawasan bekas Mak-

tab Perguruan Sandakan (Bandar 
Sandakan hingga Batu 1 1/2), Tim 
Kedua: Sdri. Elizabeth De Guzman 
dan Sdri. Myrna Lyco — kawasan 
Batu 3,  Tim Ketiga: Sdri. Mirasol 
Cordero, Sdra. Micheal Earnie dan 
Sdri. Babylyn Baco — kawasan Si-
buga hingga Taman Mawar (Batu 
5), Tim Keempat: Sdri. Anathasia 
Thomas, Romeo Francis Barintang 
dan Samuel Pilis Malim — ka-
wasan Batu 7 hingga Batu 10 dan 
Tim Kelima: Sdri. Anna Teresa Pe-
ter Amandus, Sdri. Shirley Joseph 
dan Rev. Fr. Christopher Ireneus 
(Pembantu Paderi Paroki Katedral 
St. Mary, Sandakan) — kawasan 
Batu 12 hingga Batu 23. 

Misi bantuan Fasa Dua telah di-
laksanakan pada 15 Mei 2020. 

Paroki Katedral St. Mary, Sanda-
kan bersyukur dan berbesar hati 
kerana dapat menggunakan dana 
daripada Tabung Kebajikan Paroki 
untuk  menampung sebahagian be-
sar dana misi bantuan kali kedua ini 
dan dapat membantu 208 buah ke-
luarga yang dalam kesusahan, amat 
terkesan oleh PKP. 

Tidak lupa juga kepada Sandakan 
Rotary Club yang telah menyum-
bang sepenuhnya dana bagi bekalan 
bagi 58 keluarga yang memerlukan 
susu untuk bayi berumur 1 bulan se-
hingga 3 tahun.

Pihak Gereja Katolik di Paroki 

Katedral St. Mary, Sandakan dan 
Pejabat Pastoral Keuskupan Sanda-
kan juga ingin mengucapkan ber-
banyak-banyak terima kasih buat 
semua pihak lain yang telah me-
nambah sumbangan bantuan serta 
mereka yang terlibat secara lang-
sung untuk menjayakan misi ban-
tuan ini.

PKP Fasa 5 (kini Bersyarat se-
jak fasa 4) sedang berjalan di Neg-
eri Sabah setakat ini, dimulakan 
pada 13 Mei sehingga 9 Jun 2020. 
Sekiranya ada di kalangan anda 
terbuka hati untuk menjadi pend-
erma, silalah menghubungi Pejabat 
Pastoral Keuskupan Sandakan di 
alamat emel: dospo1@gmail.com. 
Anda juga boleh berhubung dengan 
Pejabat Paroki di mana anda berada 
sama ada di St. Martin, Telupid, Our 
Lady of Fatima, Beluran, Katedral 
St. Mary, Sandakan, St. Dominic, 
Lahad Datu, Holy Trinity, Tawau 
dan Misi Paitan. Sumbangan anda 
pastilah amat bermakna dan Tuhan 
memberkati kebaikan dan kemura-
han hati anda.

Pejabat Pastoral Keuskupan 
Sandakan juga menyeru kepada se-
mua orang terutamanya para umat 
Katolik di Keuskupan Sandakan 
untuk bersama-sama memerangi 
penularan pandemik COVID-19 
dengan mematuhi perintah yang 
telah dikeluarkan oleh Kerajaan 
Malaysia.

Gereja Sandakan hulur bantuan 
tanpa kira agama, bangsa

KUALA PENYU: Komiti Katekis 
Paroki Kuala Penyu telah menjalan-
kan aktiviti amal bantuan keperluan 
asas pada 31 Mei – 1 Jun, kepada 40 
keluarga yang telah dikenalpasti di 
sini, antaranya umat yang lumpuh, 
buta, warga emas yang tidak boleh 
bekerja lagi dan ibu-ibu tunggal 
yang mempunyai ramai anak.

Wabak coronavirus yang melanda 
seluruh dunia telah memberi impak 
negatif kepada kehidupan manusia 
tidak kira bangsa atau agama. Penu-
laran virus yang tidak dapat dilihat 
ini memaksa negara kita mengam-
bil langkah untuk melaksanakan 
Perintah Kawalan Pergerakan bagi 
memutuskan rantaian tersebut.   

Malangnya dalam usaha kita 
mencegah penularan virus terse-
but, sedar tidak sedar, sebilangan 
masyarakat kita kehilangan punca 
pendapatan dan kekurangan keper-
luan asas yang diperlukan.

Menyedari akan masalah tersebut 
ini, harapan komiti ini agar sum-

bangan yang diberikan oleh umat 
setempat sekurang-kurangnya da-
pat meringankan masalah yang di-
hadapi oleh umat yang sangat me-
merlukannya.

Sumbangan kasih yang diberi 
adalah barangan keperluan ma-
kanan. 

Penghantaran tersebut diketuai 
oleh Pengerusi Komiti Katek-
is Paroki Kuala Penyu, Simon 
Masusih dan disertai oleh Kat Fred 
Judin Tanggulon, Kat Edward 
Ukau, Kat Margaret Pan, Kat Patri-

cia Petrus, Kat Rojer Kimsiong dan 
Kat Remejius Jissim Useh.

“Apa yang penting dalam Komiti 
Katekis ialah Aktiviti Amal Cov-
id-19 merupakan satu bentuk pe-
layanan yang suci, jujur dan dengan 
keikhlasan hati. Semoga Tuhan 
memberkati pelayanan ini,” kata 
Simon. 

Terima kasih juga kepada semua 
ahli Komiti Katekis Paroki Kuala 
Penyu yang telah memberikan 
sumbangan kasih semasa PKPB. — 
KOMSOS KP 

KUALA PENYU: Kanak-kanak 
daripada Gereja St. Thomas Beck-
et, Kelampun mengambil bahagi-
an dalam aktiviti yang disediakan 
oleh Komisi Keharmonian Alam 
Ciptaan Tuhan sempena menyam-
but Minggu Laudato Si' 2020.

Pada hari pertama adalah ak-
tiviti mewarna. Dalam aktiviti ini, 
mereka mengenal Santo Francis 
dari Asisi sebagai Santo Penaung 
Alam Ciptaan.

Pada hari kedua pula, mereka 
mengetahui mengapa Bapa Suci 
Francis memilih nama Francis 
dalam aktiviti mewarna.

Hari ketiga pula, anak-anak 
belajar tentang Kisah Penciptaan 
Bumi. Tuhan telah menciptakan 
Bumi dan segala isinya. Tuhan 
telah memberikan tanggungjawab 
kepada manusia untuk menjaga 
semua alam ciptaan.

Hari keempat, anak-anak men-
genal pasti aktiviti manusia yang 
boleh membuatkan Bumi bersedih 
atau gembira dengan melukis wa-
jah pada Bumi.

Semoga Minggu Laudato Si 
terus memupuk semangat kanak-
kanak menyayangi bumi - rumah 
kita bersama. 

Kanak-kanak St Thomas 
Becket gembira sertai 

Minggu Laudato Si 2020 

Komiti Katekis Kuala Penyu jangkau 40 
keluarga yang memerlukan 


