
MINGGUAN KATOLIK
Mac 1, 2020 

Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam 
dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, 
demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua 
orang, kerana semua orang telah berbuat dosa. Sebab 
sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia

ROMA 5:12-13

KOTA VATIKAN: Terda-
pat keperluan mendesak 
untuk pertobatan perib-

adi kerana godaan Syaitan  dan 
kehadiran kejahatan mencipta 
"neraka di bumi," ujar Sri Paus 
Fransiskus dalam pesan Pra-
Paskah 2020. 

"Sukacita Kristian mengalir dari sikap 
mendengar, dan menerima Injil tentang ke-
matian dan kebangkitan Yesus," katanya. 
"Siapa pun yang percaya akan pesan ini ber-
makna menolak kebohongan bahawa hidup 
kita adalah milik kita yang akan dijalani 
sesuai yang kita kehendaki.”

Dalam Sebaliknya," ujar Bapa Suci, "Ke-
hidupan lahir dari kasih Tuhan kita. Seki-
ranya jika kita mendengar suara menggoda 
'bapa segala kebohongan', kita berisiko ter-
jatuh ke dalam jurang kebodohan, dan men-
galami 'neraka di bumi', di mana akan ada 
terlalu banyak peristiwa tragis dalam pen-
galaman manusia yang menyedihkan," ujar 
Uskup Roma itu. 

Pesan Pra-Paskah Sri Paus Fransiskus 
diterbitkan pada 24 Feb. Ia ditandatangani 
pada 7 Oktober 2019, sempena hari perayaan 
Bonda Maria Ratu Rosario. 

"Tuhan memberikan sekali lagi lagi masa 
persiapan untuk kematian dan kebangkitan 
Yesus, "di mana ia asas kehidupan Kristian 
dan peribadi kita," katanya seraya mendesak 
umat Katolik untuk tidak bertangguh dalam 
hal pertobatan. 

"Peluang baharu ini harus membangkitkan 
rasa syukur dan menggerakkan kita dari ke-
malasan kita," katanya. "Walaupun terdapat 
penderitaan dan adakalanya kehadiran kuasa 
kejahatan dalam hidup kita dan dalam hidup 

Gereja serta dunia — ia tidak akan men-
ganggu dialog keselamatan-Nya dengan kita 
kerana Dia Tuhan yang setia dan mengasihi 
kita." 

Tema pesan itu diambil dari Surat Kedua 
Santo Paulus kepada Jemaat di Korintus: 
“Dalam nama Kristus, kami minta kepada-
mu: berilah dirimu didamaikan dengan Tu-
han” (2 Kor 5:20).

Sri Paus juga menulis, “Kerygma (pew-
artaan mendasar tentang pesan Injil) ini 
merangkum misteri cinta yang ‘begitu ny-
ata, begitu benar, begitu konkrit, sehingga 
mengajak kita menjalin hubungan keterbu-

kaan dan dialog bermanfaat‘ (Christus vivit, 
117).” Dalam masa Pra-Paskah ini, Sri Paus 
mengajak umat beriman memusatkan perha-
tian kepada Tuhan yang tersalib, dan membi-
arkan diri kita “diselamatkan berulang-ulang 
kali.” 

Paskah Yesus, menurut Sri Paus, bukanlah 
peristiwa masa lalu, “melainkan, selalu ada 
melalui kuasa Roh Kudus dan memungkin-
kan kita dengan iman melihat dan menyen-
tuh tubuh Kristus dalam diri orang-orang 
yang menderita.”

Bapa Suci menekankan pentingnya doa 
sepanjang Pra-Paskah, sebagai cara menang-

gapi kasih Tuhan, “yang selalu mendahului 
dan menopang kita.” Kita juga dipanggil 
untuk mendengar dan menanggapi Firman 
Yesus, guna mengalami “belas kasihan yang 
Dia berikan dengan bebas kepada kita.”

Tuhan selalu terlibat dalam “dialog kes-
elamatan dengan kita,” tanpa memandang 
kelemahan dan kegagalan kita. Keinginan 
untuk menyelamatkan kita “menyebabkan 
Bapa membebani Putera-Nya dengan be-
ratnya dosa-dosa kita, seperti yang diungka-
pkan oleh Sri Paus Benediktus XVI, ‘Tuhan 
menanggalkan diri-Nya’ (Deus caritas est, 
12).”

Sri Paus juga menegaskan, “Menempat-
kan misteri Paskah pada pusat kehidupan 
kita bererti merasakan belas kasihan ter-
hadap luka-luka Kristus yang tersalib yang 
ada pada mangsa-mangsa peperangan yang 
tidak bersalah, dalam serangan terhadap ke-
hidupan, dari yang belum lahir hingga yang 
sudah tua, dan pelbagai bentuk kekerasan.”

Ini bererti secara peribadi berkomitmen 
dan terlibat dalam “pengembangan dunia 
yang lebih baik,” kata Sri Paus yang juga 
menghargai pemberian dana aksi sosial dan 
mengatakan telah menetapkan pertemuan 
pada bulan Mei “dengan orang-orang muda 
ang berprofesi sebagai ekonomi, pengusaha 
dan pembuat perubahan, dengan tujuan 
membentuk ekonomi yang lebih adil dan 
inklusif.”

Sri Paus mengakhiri pesannya dengan ber-
doa kepada Santa Perawan Maria “agar per-
ayaan Pra-Paskah membuka hati kita untuk 
mendengar panggilan Tuhan untuk diper-
damaikan dengan diri-Nya, memperbaiki 
pandangan kita terhadap misteri Paskah, 
dan berdialog terbuka dan tulus dengan-Nya 
khususnya bagi melawan kuasa kejahatan! 
— media Vatikan 

Pemimpin: 
Marilah kita mewartakan nama Tuhan 

dan memuji kemuliaan Tuhan kita!

Semua:
 Tuhan, betapa sempurnanya 

karya-Mu dan semua 
perbuatan-Mu adalah adil.  

Biarlah suara-Mu 
didengar pada hari ini oleh semua 

bangsa! 

Ya Tuhan, Hakim para bangsa, 
Urapilah kami  dengan ketakutan akan 
kemurkaan-Mu agar kami sedar baha-

wa kami hanyalah manusia biasa. 

Bapa, seluruh alam 
semesta Mu mengeluh dan 

berbeban berat untuk ingin dibebas-
kan  dari kuasa yang menghancurkan, 

untuk bebas didalam kemuliaan 
sebagai anak-anak Tuhan.                                                       

Tuhan Yesus, utuslah Roh
 Kebenaran-Mu dan  

biarlah Roh ini membuktikan 
‘kepada kuasa-kuasa  duniawi” 

betapa salahnya pendapat 
 mereka tentang dosa, dan apa yang 

benar dan hukuman Tuhan.

Ya Tuhan,  tunjukkanlah kuasa akan 
karya-karya-Mu kepada

 semua umat-Mu dan penuhilah kami

 dengan pengetahuan akan 
kemuliaan-Mu sebagaimana lautan 

penuh  dengan air. 
Himpunkan kami semua  

ya Tuhan di dalam 
Nama-Mu dan semoga semua orang 

memuji bahawa Engkaulah 
satu-satunya Tuhan yang Benar.

(Doa ini digubah dari 
pelbagai petikan Alkitab)

Doa untuk Negara kita 

Pertobatan peribadi PERLU 
bagi melawan pembohongan 
kuasa kejahatan 

Pertobatan peribadi penting untuk menolak godaan syaitan yang menghadirkan ‘neraka 
di bumi’ — pesan Pra-Paskah 2020 Sri Paus Fransiskus. Gambar (CNS) menunjukkan 
Sri Paus sedang memberikan pengakuan kepada seorang paderi di Vatikan. 
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Kuasa wibawa Yesus! 
Kita semakin bertambah tegar 

terhadap kata-kata yang 
tidak dapat dipercayai. Di mana-
mana sahaja, kita pasti akan men-
dengar orang berkata,”Ke mana 
sahaja kita mendengar orang ber-
kata, "Mereka sekadar bercakap 
sahaja! Tak ada maknanya, cuma 
cakap kosong sahaja!” 

Kata-kata kosong selalu ber-
legar di sekeliling kita. Dunia 
kita penuh dengan kebohongan, 
janji palsu, iklan yang gemilang 
tetapi tidak membawa maksud 
apa-apa, hanya sekadar kata, 
tidak ada tindakan, kata-kata 
tidak pernah disokong oleh apa-
apa. Kita semakin kurang mem-
percayai dengan apa yang kita 
dengar. Kita selalu dibohongi dan 
dikhianati maka kini, kita lebih 
berhati-hati tentang apa yang kita 
percayai. 

Tetapi ketidakpercayaan terha-
dap kata-kata yang kita dengar 
adalah kelemahan. Kata-kata kita 
boleh menjadi jujur dan masih 
mempunyai  sediki t  kuasa . 
Mengapa? Kerana, untuk meng-
gunakan istilah Injil, kita mung-
kin tidak bercakap dengan 
“kuasa”. Perkataan kita mungkin 
tidak mempunyai apa yang mere-
ka perlukan untuk menyokong-
nya.  Apa maksudnya?

Injil menyatakan kepada kita 
bahawa salah satu perkara yang 
membezakan Yesus dengan peng-
khutbah agama lain pada zaman-
nya adalah bahawa dia berbicara 
dengan autoriti, manakala mere-
ka tidak. Apa yang memberi kata 
kuasa? Apa yang memberi mere-
ka kuasa transformasi?

Seperti yang kita tahu, terdapat 
pelbagai jenis kuasa. Ada kuasa 
yang mengalir daripada kekuatan 
dan tenaga. Kita lihat ini, sebagai 
contoh, dalam tubuh atlet ber-
bakat yang bergerak dengan 
kuasa. Terdapat kuasa juga dalam 
karisma, dalam pembicara ber-
bakat atau bintang rock. Mereka 
j u g a  b e r c a k a p  d e n g a n 
kewibawaan dan daya penarik 
tertentu.

Tetapi masih terdapat satu lagi 
kuasa, kuasa yang lain, yang san-
gat berbeza dari jenis atlet dan 
bintang rock. Ada kekuatan 
seorang bayi, di mana bayi yang 
lemah, tidak terdaya, polos dan 
tidak mampu mempertahankan 
diri sendiri. 

Daya kekuasaan kadang-
kadang kuasa sebenar. Jika anda 
meletakkan seorang atlet, bintang 
rock, dan bayi ke dalam bilik 
yang sama, siapakah di antara 
mereka yang paling berkuasa? 
Siapa yang mempunyai kuasa 
yang paling? Apa pun kuasa atlet 
atau bintang rock, bayi mempun-
yai kuasa yang lebih besar untuk 
mengubah hati.

Teks Injil menyatakan kita 
bahawa Yesus bercakap dengan 
"kuasa". Injil  t idak pernah 
menyatakan bahawa Dia ber-
cakap dengan "menggunakan 
tenaga yang hebat" atau "karisma 
yang kuat". 

Dalam menggambarkan kuasa 
Yesus, mereka menggunakan 
perkataan "exousia", kata Yunani 
yang kita tidak mempunyai 
makna setara bahasa Inggeris.

Apa itu "exousia"? Kami tidak 

mempunyai penjelasan istilah 
untuk itu, tetapi kami mempun-
yai konsep: "Exousia" dapat 
digambarkan sebagai gabungan 
kerentanan atau kerapuhan, tidak 
bersalah, dan ketidakberdayaan 
yang menonjolkan kewibawaan 
unik serta kuasa yang menyentuh 
akal budi anda. 

Apabila berada dengan bayi, 
serta-merta seseorang itu menja-
ga bahasanya, mengawal suaran-
ya agar menjadi lebih lembut. 
membawa bayi ke. Kehadirannya 
adalah penyucian. 

Tetapi ada beberapa unsur lain 
yang juga membuktikan kuasa 
y a n g  Ye s u s  b i c a r a k a n . 
Kerentanannya dan tidak ber-
salah memberikan-Nya kata-kata 
berwibawa istimewa, ya; tetapi 
dua unsur lain juga membuat 
kata-kata-Nya didengari dan 
berkuasa: 

Perkataannya selalu didasarkan 
pada integriti hidupnya. Juga, 

o r ang  menyeda r i  bahawa 
kewibawaannya tidak datang dar-
ipada-Nya tetapi daripada ses-
uatu (Seseorang) yang lebih 
tinggi yang dilayani-Nya. 

Tidak ada percanggahan antara 
kata-katanya dan hidup-Nya. Apa 
yang diucapkan-Nya sesungguh-
nya adalah apa yang dilakukan-
Nya. Lebih-lebih lagi, kata-kata-
Nya berkuasa kerana ia bukan 
hanya datang daripada-Nya, teta-
pi ia juga datang melalui Dia, 
Seseorang yang dimuliakan-Nya 
dan Teratas. Seseorang yang 
tidak dapat dicabar iaitu Tuhan. 

Anda melihat jenis kuasa ini; 
sebagai contoh, Ibu Teresa dan 
Jean Vanier. Kata-kata mereka 
mempunyai kuasa khusus. Ibu 
Teresa dapat bertemu dengan ses-
eorang buat kali pertama dan 
meminta dia datang ke India dan 
bekerja dengannya. Jean Vanier 
boleh melakukan perkara yang 
sama. 

Seorang kawan saya berkongsi 
bagaimana pertemuan Vanier 
buat kali pertama, dalam perbua-
lan mereka yang pertama, Vanier 
menjemputnya menjadi imam 
misionari. Dia sendiri pun tidak 
pernah terfikir mengenai hal itu. 
Tetapi pada hari ini,  dia seorang 
misionari. 

Apa yang memberi orang yang 
kuasa istimewa? "Exousia", 
kehidupan yang tidak mement-
ingkan diri sendiri, dan landasan 
yng datang daripada Seseorang 
yang lebih Tinggi. 

Apa yang anda lihat pada 
orang seperti Ibu Teresa dan Jean 
Vanier adalah mereka tidak ber-

daya seperti bayi digabungkan 
dengan kehidupan mereka yang 
tidak mementingkan diri sendiri, 
yang menjadi asas kewibawaan 
mereka. 

Apabila orang tersebut ber-
cakap, seperti Yesus, kata-kata 
mereka mempunyai kuasa nyata 
untuk menenangkan hati, meny-
embuhkan mereka, mengubahnya 
dan, secara kiasan tetapi benar, 
mengusir iblis dari mereka. 
Tetapi kita tidak perlu selalu 
melihat contoh besar seperti Ibu 
Te r e s a  d a n  J e a n  Va n i e r. 
Kebanyakan kita tidak begitu ter-
pengaruh oleh Ibu Teresa atau 
Jean Vanier, tetapi pernah berbi-
cara dengan orang-orang ber-
wibawa di sekeliling kita. Dalam 
kes saya, bapa dan ibu saya yang 
bercakap dengan saya dengan 
kuasa seperti itu.

Serta ada beberapa orang biar-
awati Ursuline yang mengajar 
saya di sekolah dan beberapa 
orang bapa dan ibu saudara saya 
mempunyai kuasa untuk memin-
ta pengorbanan saya kerana mer-
eka bercakap dengan "exousia" 
dan dengan integriti dan iman 
yang saya tidak boleh memperso-
alkan atau menafikan. Mereka 
meminta saya untuk menjadi 
seorang imam dan saya telah 
menunaikannya. .

Apa yang menggerakkan dunia 
seringkali adalah tenaga dan 
karisma berkuasa yang sangat 
berbakat; tetapi hati digerakkan 
oleh kuasa berwibawa yang 
i s t i m e w a .  —  H a k c i p t a 
Terpelihara @ Fr Ron Rolheiser 
1999-2020 

Pada hari minggu Pra-Paskah 
yang pertama ini kita merasa 

terhibur dan dikuatkan menden-
gar bahawa Yesus pun sama sep-
erti kita, harus berjuang melawan 
godaan duniawi untuk kaya dan 
bahagia dengan cepat.

Di dalam Injil pada hari ini kita 
seakan-akan melihat suatu drama 
yang mencemaskan yang meng-
gambarkan pergelutan Yesus den-
gan iblis.

Godaan yang pertama adalah 
merubah batu menjadi roti. Yesus 
digoda oleh iblis agar tidak men-
erima keterbatasan-Nya sebagai 
seorang manusia, tetapi mengguna-
kan ‘kuasa ilahi-Nya’ untuk menda-
patkan harta kekayaan secara cepat 
melalui jalan pintas.

Sebenarnya godaan tersebut pada 
dasarnya adalah untuk memban-
tutkan rancangan Tuhan serta tidak 
mahu menerima kemiskinan, kele-
mahan sebagai seorang manusia 
biasa.

Godaan jenis ini, iaitu sama ada 
jalan betul ataupun tidak, adalah 
merupakan kenyataan hidup di 
sekitar kita dan kenyataan di dalam 
hidup kerohanian kita.

Mungkin kita menolak segala 
ketamakan kebendaan, tetapi kita 
menukarnya kepada memperoleh 
hidup kerohanian yang keterlaluan, 
iaitu berselindung di sebalik pen-
galaman hidup rohani untuk menu-

tupi kelemahan diri sendiri.
 Godaan yang kedua, iblis meng-

goda Yesus untuk terjun dari bum-
bung Bait Tuhan agar mendapat pu-
jian daripada orang ramai. Banyak 
kali Yesus dicabar untuk membuk-
tikan tanda bahawa Dia itu adalah 
Mesias, bahawa Dia itu orang yang 
berkuasa. 

Godaan seperti ini adalah biasa 
terjadi di dunia kita. Kejayaan dan 
simbol-simbol kejayaan telah mem-
perhambakan ramai orang. Ramai 
orang mencari hidup yang cemer-
lang, gemilang dan terbilang den-
gan bermotivasikan “Saya boleh!” 
sehingga lupa bahawa tidak semua 
perkara itu boleh kita lakukan sesu-
ka hati. 

Godaan yang ketiga pula 
berkaitan dengan kuasa. Iblis berka-
ta pada Yesus, “Semua itu akan ku 
berikan kepada-Mu, jika Engkau 
sujud menyembah aku.” Nampa-
knya memang sukar untuk menda-
patkan kekuasaan di dunia ini tanpa 
tunduk kepada iblis. Jika sudah 
memperolehi kuasa tersebut, maka 
terpaksa tunduk pada kuasa iblis 
agar sentiasa dapat berkuasa. 

Tetapi memperolehi kuasa cara 
kristian pula adalah tunduk pada 
Tuhan dan berharap hanya kepada- 
Nya. Model kerajaan Kristus bukan 
terletak pada kuasa terhadap orang 
lain tetapi berasaskan kelemahan 
dan kepolosan seorang anak kecil. 

Namun nampaknya kehausan akan 
kuasa sentiasa menghantui kita dan 
sentiasa ada di sekeliling kita. 

Demikian juga dengan kehidupan 
kerohanian kita.Kita sering digoda 
untuk menunjuk-nunjukkan kuasa 
doa dan kehidupan rohani kita serta 
menganggap kitalah yang paling 
kuat berdoa dan paling suci dari 
antara orang lain.

Berselindung di sebalik doa untuk 
berkuasa terhadap orang lain adalah 
sangat berbahaya. Iaitu kuasa un-
tuk menarik perhatian umum un-
tuk tunduk atau mengikuti telunjuk 
kita atau membuat orang membuat 
pengakuan disertai dengan linangan 
air mata, atau berbahasa dalam roh 
serta menyembuhkan orang. 

Apabila karunia-karunia ini kita 
miliki, maka seharusnya kita me-
nerimanya dengan penuh kesy-
ukuran dan tidak disalahgunakan. 
Sebab, jika kita menggunakan kua-
sa pengalaman-pengalaman religius 
yang kita alami itu, untuk berkuasa 
terhadap sesama, maka tidak musta-
hil kuasa tersebut kita gunakan juga 
terhadap Tuhan. 

Namun berdasarkan Alkitab, kita 
disedarkan bahawa Tuhan tidak 
boleh dikuasai oleh kebaikan-ke-
baikan mahupun kejahatan-kejaha-
tan kita.

Segala kebaikan kita tidak 
akan dapat memaksa-Nya untuk 
mengampuni kita atau menghukum 

kita atas segala kejahatan yang telah 
kita lakukan. Jadi, ini bererti kele-
mahan, ketidakberdayaan seratus 
peratus di hadapan Tuhan adalah 
merupakan satu-satunya kekuatan 
orang Kristian.

Menurut Injil Lukas, sesudah 
percubaan di padang Gurun itu, 
Yesus kembali ke Nazaret, kem-
bali kepada keluarga dan sanak 
saudara-Nya (Lk.4:16). Di sana Dia 
membacakan Kitab nabi Yesaya: 
“Dia telah mengutus Aku untuk 
menyampaikan khabar baik kepada 
orang-orang miskin, pembebasan 
kepada orang-orang tawanan dan 
penglihatan bagi orang-orang buta” 
(Luk.4:18-19). 

Sebenarnya pada hari ini kita 
dipanggil oleh Kristus dan Gereja- 
Nya, untuk lebih berpihak kepada 
orang-orang miskin dan yang tidak 
berdaya. Harapan dan kebajikan 
mereka yang memerlukan itu ada-
lah terletak di bahu kita masing-
masing.

Jika kita mahu menyahut pang-
gilan ini, maka kita perlu terlebih 

dahulu membebaskan dalaman diri 
kita. Bebas daripada keinginan un-
tuk terlalu terikat pada apa yang kita 
miliki, terikat pada kuasa, pangkat 
dan segala sesuatu yang membuat 
kita terlalu pentingkan diri sendiri. 
Dengan kata lain, kita perlukan 
‘kemiskinan’ dalaman, mengakui 
bahawa tanpa Tuhan siapalah kita 
sebenarnya.

Seperkara yang perlu kita sen-
tiasa ingat bahawa kita boleh ter-
goda oleh pelbagai bujukan iblis. 
Tetapi apabila minda kita mulai te-
gas melawan godaan tersebut, maka 
kejahatan/iblis akan meninggalkan 
kita seperti pengalaman Yesus tadi. 
Maka pada saat itulah ketenangan, 
kedamaian perlahan-lahan berse-
mayam di dalam jiwa kita.

 Jadi, carilah seberapa banyak 
makanan, kemegahan dan kekayaan 
dengan jalan yang direstui oleh Tu-
han agar kita dapat membantu sesa-
ma kita untuk berkongsi sama demi 
hidup yang lebih manusiawi, lebih 
dirahmati Tuhan, untuk kemuliaan 
Tuhan. — santapan rohani 

HARI MINGGU PERTAMA
PRA-PASKAH

Berpihak kepada mereka yang lemah dan rapuh

KEJADIAN 2:7-9,3:1-7;
ROMA 5:12-19;
MATIUS 4:1-11
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KENINGAU: Awal tahun 
2020 Team Turun Ladang 
(TTL) membuka tirainya 
dengan lawatan sejauh 
150KM ke KUK Pohon 
Batu dan KUK Lumiri 
Tengah yang bertemakan La 
Chiesa In Uscita (Gereja 
sedang berjalan keluar". 

Team TTL mengambil  
masa lebih lima jam lebih 
dari pekan Keningau untuk 
t iba  ke  kampung  in i . 
Keadaan jalan raya juga 
kurang baik, berlopak dan 
ada  jalan terputus sehingga 
te rpaksa  menggunakan 
"kayu balak" sebagai alter-
natif penghubung. 

Turut menyertai program 
tiga hari dua malam ini ialah 
Father  David Gasikol, Sr. 
Patricia Limun FSIC dan 
Cik Nancy Nelly, Pengerusi 
Majl is  Pastoral  Paroki 
Katedral St Francis Xavier. 

Ketibaan team di KUK 
Pohon Batu disambut oleh 
Katekis Paulus. Mereka ber-
syukur dengan kunjungan 
Team TTL kerana sudah 
enam bulan tidak menerima 
kunjungan Paderi. 

KUK ini mempunyai  23 
keluarga yang majoritinya 
beragama Kristian Katolik. 
Pada waktu malam, Fr 
David meluangkan masa 
untuk mendengar permasala-
han dan keluhan umat di 
samping memberi nasihat 

dan jalan penyelesaian yang 
terbaik. Kesokan harinya, Fr 
David memimpin Misa 
Kudus. Dalam perayaan 
Ekaristi itu, dua pasangan 
t e l a h  m e n e r i m a 
Pemberkatan Perkahwinan 
dan dua lagi umat menerima 
Sakramen Inisiasi. 

Dalam homil inya,  Fr 
David memberikan kata-kata 
semangat bahawa, "walau-
pun jarak yang jauh memi-
sahkan kita namun kita tetap 
berjalan dalam landasan 
yang sama iaitu Umat Tuhan 
Berjalan bersama dalam 
Kesatuan, Kesetiaan dan 
Kekudusan Yesus Kristus." 

Beliau juga mengingatkan 
umat bahawa dengan mener-
ima Sakramen Pembaptisan 

bermakna kita diutus untuk 
m e w a r t a k a n  K h a b a r 
Gembira Kristus. 

Pada hari ke dua, Team 
TTL meneruskan perjalanan 
ke KUK Lumiri yang terle-
tak 31KM dari KUK Pohon 
Batu.  Ketibaan rombongan 
ke  KUK Lumiri dialu-alu-
kan oleh Katekis Labius dan 
penduduk setempat.

Pada sebelah malam, 
ramai umat yang hadir untuk 
mendengar katekesis berta-
juk jenis dan makna sakra-
men yang dismpaikan oleh 
Seminarian Morti.

Fr David, semasa mem-
impin Misa Kudus mengin-
gatkan umat agar sentiasa 
teguh dalam iman. 

Tidak dinafikan terdapat 

kumpulan individu yang 
akan datang dengan mem-
bawa fahaman agama lain 
selain memberi pelbagai 
kemudahan serta kelebihan 
jika sanggup meninggalkan 
agama Katolik dan memeluk 
agama lain. 

Oleh itu, Fr David meng-
ingatkan umat bahawa Yesus 
Kristus adalah jalan dan 
kebenaran dan hidup” (Yoh 
14:6) serta menganugerah-
kan kepada kita Roh Kudus, 
yang disebut-Nya Roh 
Kebenaran (Yoh 14:17). 
Mungkin kehadiran Paderi 
tidak kerap di KUK ini teta-
pi "Yesus menyertai kamu 
sen t iasa  sampai  akh i r 
zaman!” (Mat 28:20).  – 
Didiroy KSFX 

1 St. Aloysius Church — Mantin 
 jam 9.00 pagi
1 Misa di Kem Orang Asli — 
 jam 10.00-11.00 pagi
1 Upacara Pilihan — Gereja
 Holy Family, Kajang jam 3.00  
 ptg 

3 Pertemuan klerus Johor Selatan 
 Vikariat — Gereja St Joseph 
 Plentong
6 Pertemuan Komiti Sekolah Mision     
 Melaka-Johor — Rumah Uskup,   
 MAJODI
8 Misa Hari Tentera — Kem 
 Terendak jam 10.30 pagi 

Soalan: Dalam Perjanjian Baru terda-
pat beberapa nama Yohanes. Kebetu-
lan dalam perayaan Ekaristi Minggu 
12 Januari lalu bacaan Injil-Nya ten-
tang pembaptisan Tuhan yang dilaku-
kan oleh Yohanes Pembaptis. 

Apakah Yohanes Pembaptis sama 
dengan Yohanes Penginjil? Apakah 
Yohanes Penginjil termasuk dalam 
dua belas murid Yesus? — Maria

Jawaban:Yohanes Pembaptis dan Yo-
hanes Penginjil adalah dua tokoh ber-
beza. Yohanes Pembaptis adalah anak 
Zakharia dan Elisabeth, sedangkan 
Yohanes Penginjil menujuk salah satu 
murid Yesus.

Tentang Yohanes Pembaptis, kita 
dapat membaca kisahnya dalam Injil. 
Nama “Pembaptis” dipakai sebagai 
tanda atau nama pengenalannya. Dia 
dilahirkan sebagai anugerah Tuhan bagi 
Zakharia, yang sudah tua dan Elisabeth 
yang mandul. 

Tugasnya dalam karya penyelamatan 
diungkap dalam Kidung Zakharia iaitu, 
“…berjalan mendahului Tuhan untuk 

mempersiapkan jalan bagi-Nya, untuk 
memberikan kepada umat-Nya penger-
tian akan keselamatan yang berdasarkan 
pengampunan dosa-dosa mereka, …” 
(Luk. 1:76 dst).

Oleh Yesus, Yohanes Pembaptis dis-
ebut sebagai yang terbesar dari semua 
orang yang dilahirkan (Mat. 11:11). Dia 
disamakan dengan Elia yang datang 
kembali menjelang datangnya Mesias. 
Itulah sebabnya, Yohanes Pembaptis 
selalu menunjuk pada Yesus. “Ia harus 
makin besar, tetapi aku harus makin ke-
cil” (Yoh. 3:30). “Aku membaptis kamu 
dengan air, tetapi Ia akan membaptis 
kamu dengan Roh Kudus” (Mrk. 1:8).

Kepada murid-murid-Nya, Yohanes 
Pembaptis menyebut Yesus sebagai 
“anak domba Tuhan, yang menghapus 
dosa dunia” (Yoh. 1:29). 

Sebagai penyiap jalan Tuhan, Yo-
hanes Pembaptis sangat tegas dan tidak 
segan menegur dosa orang, termasuk 
Herodes, raja Yehuda pada ketika itu. 
Akhirnya, Yohanes Pembaptis wa-
fat dipancung atas perintah Herodes 
(Mat.14).

Yohanes Penginjil berbeza dari Yo-
hanes Pembaptis. 

Tradisi Gereja percaya, bahawa penu-
lis Injil keempat ini adalah murid Yesus 
bernama Yohanes. Dia juga dipercayai 
sebagai penulis surat-surat Kitab Yo-
hanes dan Wahyu. 

Dalam deretan Rasul, namanya dis-
ebut berdekatan dengan saudaranya, 
Yakobus, anak Zebedeus (Mrk. 3:16-17, 
Luk. 6:14) tetapi dalam Injil Yohanes, 
ia dikenal sebagai “murid yang dikasihi 
Yesus” (Yoh. 13:23; 19:26; 20:2; 21:7; 
21:20). 

Dialah yang duduk di kanan Yesus 
pada perjamuan terakhir (13:23). Ber-
sama Petrus, Yohanes mengikuti Yesus 
sampai istana Kayafas (18:15), dan 
bersama Bonda Maria berdiri di bawah 
salib (19:26). Akhirnya, dia termasuk 
saksi pertama kebangkitan yang segera 
percaya dengan apa yang terjadi (20:8).

Yohanes menulis Injilnya agar se-
mua pendengarnya percaya akan Yesus. 
Dalam prolog Injil Yohanes, dia mer-
ingkaskan identiti asli Yesus, sebagai 
firman Tuhan, yang pada awal mula, 

berada dalam dan bersama Tuhan. 
Dengan Firman ini, Tuhan mencip-

takan segala sesuatu. Kini, Firman itu 
menjadi manusia dan tinggal di tengah 
milik-Nya, yang semula tidak menge-
nal-Nya. Tidak ada orang yang dapat 
mengenal Tuhan, tetapi Dia yang sejak 
semula ada di pangkuan Tuhan, Dia-lah 
yang menyatakan kepada kita siapakah 
Tuhan itu (1:18).

Injil Yohanes terasa mistik, ertinya 
menghantar orang pada misteri Yesus. 
Ungkapan “Aku adalah” menambah 
kesan itu: Aku adalah Air Hidup, Roti 
yang turun dari syurga, Terang Dunia, 
Jalan, Kebenaran, Gembala yang baik, 
Kebangkitan dan Hidup.

Penulis tidak menuliskan semua yang 
dilihatnya, tetapi memilih sedemikian 
rupa untuk mencapai tujuannya. “Se-
mua yang tercantum di sini telah di-
catat, supaya kamu percaya, bahawa 
Yesus-lah Mesias, Anak Tuhan, dan 
supaya kamu oleh iman memperoleh 
hidup dalam nama-Nya” (Yoh. 20:30-
31). – Fr Gregorius Hertanto, MSC, 
hidupkatolik.com 

Keliru dengan dua Yohanes 
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Sahabat kecil Yesus
Bantu Yesus untuk mengusir iblis dari 

menganggu-Nya. 

Hello adik-adik, 

Apa khabar? Pada minggu ini, kita 
memasuki Hari Minggu pertama 
Pra-Paskah. 
Dalam pembacaan pertama, kita 

mendengar bagaimana manusia per-
tama iaitu Adam dan Hawa telah 
jatuh ke dalam dosa akibat godaan 

iblis. Dan dalam pembacaan Injil, 
kita mendengar Yesus berdoa dan 
berpuasa di padang gurun lalu da-
tanglah iblis cuba menggoda Dia. 
Adakah Yesus tuduk kepada iblis 

itu? Tidak! Meskipun Yesus digoda 
beberapa kali tetapi Dia tidak ter-
pengaruh kata-kata iblis sebaliknya 
menggunakan Firman Tuhan untuk 

mengusir sang iblis. 
Adik-adik, kita juga sentiasa 

menghadapi pelbagai  godaan. Pada 
musim Pra-Paskah ini, mari kita 
merenung kembali peribadi kita, 
adakah kita selalu tergoda untuk 
lebih bermain daripada berdoa, 
atau lebih banyak bermain games 
daripada menolong ibu bapa? 

Musim Pra-Paskah ini adalah kes-
empatan kita untuk membetulkan 
kesilapan dan kembali kepada Tu-
han yang amat mengasihi kita dan 
mengampuni kesalahan-kesalahan 
kita. 

Salam sayang
Auntie Melly 

Yesus dibawa oleh Roh ke 
padang gurun untuk 

dicubai (Mat 4: 1-11) 

Mari Mewarna 

Enyahlah, Iblis Sebab ada tertulis: 
Engkau harus menyembah Tuhanmu 

... dan hanya kepada Dia sajalah 
engkau berbakti! Lalu Iblis 

meninggalkan Dia ... 
(Mat 4: 10) 

Bincang dengan rakan-rakan adik-adik atau keluarga. 
Warnakan sikap baik yang harus diamalkan dan pang-
kah sikap tidak baik yang harus dielakkan. 

Manusia jatuh ke dalaM dosa (Kejadian 3:1-7)
Cari objek-objek yang tersembunyi pada gambar di bawah: 
belon, burung, sarang burung, buku, gula-gula, ikan, ladam 

kuda, jarum dan benang, siput babi dan bintang 
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Tim Komisi Kerasulan Belia Keuskupan Keningau 
beri komitmen kepada kehendak Yesus 

TaTal, Keningau:  Permulaan 
yang baik bagi Tim Komisi 
Kerasulan Belia Keuskupan 
Keningau yang mengorak lang-
kah pada tahun baharu ini 
dengan mengadakan rekoleksi 
pada 31 Januari - 1 Feb  2020 
di Rumah Retret Keuskupan 
Keningau Tatal. 

Rekoleksi dimulakan den-
gan Perayaan Ekaristi yang 
dipimpin oleh Father Ronnie 
Luni selaku Pembimbing Ro-
hani Komisi Kerasulan Belia 
Keuskupan Keningau. Setelah 
itu diadakan Adorasi di ha-
dapan Sakramen Mahakudus 
dan pada Saat Teduh ini Fr. 
Ronnie mengongsikan bahawa 
"Adalah penting untuk kita 
terlibat di dalam Adorasi dan 
Saat Teduh, kerana Sakramen 
Mahakudus adalah Hati Kudus 
Yesus yang hadir di dunia ini". 
Turut diadakan sesi Pengakuan 
Dosa.

Pada hari berikutnya semasa  

Misa pagi bersama umat, sera-
mai 12 orang ahli tim melafaz-
kan komitmen untuk melak-
sanakan pelayanan di hadapan 
Bapa Uskup Cornelius Piong. 

Di dalam amanatnya, Bapa 
Uskup menyatakan  bahawa 

tiga perkara yang harus diingati 
dalam pembentukan peribadi 
kita sebagai pelayan Tuhan 
iaitu i) yakin dan percaya ba-
hawa Tuhan sentiasa menyer-
tai kita, ii) memberi komitmen 
kepada kehendak Yesus dan iii) 

sikap rendah hati dan bertobat 
dengan mengakui bahawa kita 
adalah orang berdosa. 

Prelatus itu juga menyatakan 
harapan agar "di manapun kita 
berada, selalu ingat dan fokus 
kepada pelayanan dan cita-cita 

kita di keuskupan untuk mem-
bantu satu sama lain, melahir-
kan umat yang komited dan 
efektif". 

Rekoleksi diakhiri dengan ak-
tiviti "bonding time" dikalangan 
ahli tim. — Juanis bin Marcus 

Retret Hening AJKT Belia Katedral St Francis Xavier  
renungi sikap pelayanan berwajah Kristus 

KENINGAU: AJKT Kerasulan Belia Kat-
edral St. Francis Xavier, Keningau memu-
lakan pelayanan tahun ini dengan Silent 
Retreat  di Bundu Tuhan, Ranau pada 14-
16 Februari 2020.

Retret kali ini dikhaskan kepada AJKT 
belia dan team pembantu iaitu seramai 21 
belia serta Sr Liza FSIC, selaku spiritual 
director belia KSFX. 

Retret yang bertema, "Aku Ingin Ber-
temu Yesus" membawa para peserta me-
renungi kembali pelayanan sebelum ini, 
adakah pelayanan mereka sekadar melay-
ani atau pelayanan yang sungguh meng-
hadirkan Kristus.

Selama tiga hari, Sr Liza mengendalikan 
retret ini sepenuhnya dengan membawa 
para belia merenungi sikap pelayanan be-
lia yang dituntut oleh gereja dan Kristus. 

Para belia diingatkan agar melayani 
dengan rendah diri, tidak mementingkan 
diri sendiri, dan bekerja dalam kumpu-
lan serta mencontohi kepimpinan agung 
Yesus yang mengutamakan mereka yang 
miskin, lemah dan terpinggir. 

Dalam sesi sharing, para belia dibawa 
untuk merenungi kembali pelayanan sebe-
lum ini, apakah masalah dalam pelayanan 
belia khususnya di KSFX dan bagaimana 
untuk meruntuhkan tembok-tembok pe-
layanan yang tidak ada hasilnya.

Antara yang memberi perkongsian, 
Sdra Didiroy mengatakan  situasi belia 
zaman kini mengalami pelbagai pengaruh 
sekular dan global, sudah tiba masanya 

belia  keluar dari zon selesa dan bersama-
sama dalam kesatuan demi meruntuhkan 
tembok pemisah seterusnya melayani 
sesama dengan rendah hati. 

Seorang belia lagi yang menyampaikan 
perkongsian, Sdra Teejay Tony Jauseh 
mengatakan “Dalam pelayanan adakalan-
ya menghadapi jatuh dan bangun, dikritik 
dan banyak lagi. Namun kita perlu selalu 
kembali kepada Injil dan mengingati ba-

hawa pelayanan kita di gereja semata-ma-
ta untuk memuliakan Kristus!

Tahun 2020 merupakan tahun  men-
cabar bagi belia KSFX kerana bakal men-
ganjurkan beberapa aktiviti besar mis-
alnya Kem Kepimpinan Belia Paroki pada 
3-5 April kelak dan program Belia Masuk 
Zon. 

Mereka juga bakal mengadakan pelba-
gai aktiviti yang mampu menarik minat 
belia diluar sana untuk datang dan ber-
satu dalam pelayanan. 

Pengerusi belia KSFX, Sdra Kelly men-
gatakan pelayanan belia KSFX bukan 
semata-mata dalam Koir atau menunggu 
arahan daripada pihak atasan sahaja na-
mun perlu bekerja keras memikirkan 
bagaimana kita dapat berkembang dan 
memantapkan pelayanan belia melalui 
program-program yang dianjurkan se-
laras dengan misi pastoral Keuskupan 
Keningau, "Umat Tuhan berjalan bersa-
ma dalam Kesatuan, Kesetiaan dan Keku-
dusan Yesus Kristus.” – Didi, Komsos 
Ksfx



Pengalaman setahun jalani 
misi bagi bakal diplomat 

Kasih di hati: berbuat baik pada 
saat berhadapan kejahatan

ROMA: Sukar mengasihi seperti 
yang diminta Yesus kepada kita. 
Namun, jika itu tidak mungkin, 
Yesus tidak akan memberikan 
perintah seperti itu kepada kita. 
“Sukar melaksanakannya den-
gan usaha kita sendiri; itu adalah 
anugerah dan itu perlu diminta 
dengan tulus.” 

Selain meminta bantuan Tuhan 
untuk hal-hal lain,  berdoalah un-
tuk belajar cara mengasihi! Kita 
perlu lebih sering berdoa untuk 
memperoleh rahmat menjalani 
esensi Injil, untuk menjadi umat 
Kristian sejati. Kerana pada akhir 
kehidupan, kita akan dihakimi 
berdasarkan kasih” (Santo Yo-
hanes dari Salib, Sayings of Light 
and Love, 57).

Sri Paus Fransiskus berkata 
demikian semasa menyampai-
kan homili dalam Misa bersama 

para Uskup dari wilayah Medit-
eranian yang berkumpul di Bari, 
Itali, pada hari Minggu 23 Febru-
ari 2020. Dalam homili itu Paus 
seraya merenungkan Injil Minggu 
Ketujuh Masa Biasa, Injil Matius 

5: 38-48.
Homili itu dimulai dengan men-

jelaskan “hukum kuno: mata ganti 
mata dan gigi ganti gigi.’ Fran-
siskus menjelaskan, hukum itu 
sendiri adalah “tanda kemajuan, 

kerana mencegah pembalasan 
berlebihan.” Tetapi, dengan me-
minta kita mengatakan tidak pada 
kekerasan, kata Sri Paus, Yesus 
“jauh melampaui hal itu.” Kata-
kata Yesus, tidak bererti kalau kita 
tidak mempraktikkan kekerasan 
maka “orang jahat akan berhen-
ti.” Sebaliknya, alasan mengapa 
Yesus melampaui hukum kuno itu 
adalah kerana  “Bapa, Bapa kami, 
terus mengasihi semua orang, 
bahkan ketika kasih-Nya tidak 
dibalas.” Yesus mempraktikkan 
apa dikhutbahkan-Nya, lanjut Sri 
Paus. “Dia tidak menuding mere-
ka yang salah mencela dan mem-
bunuh Dia dengan kejam, tetapi 
membuka tangan-Nya kepada 
mereka di kayu salib.”

Kata-kata Yesus langsung dan 
jelas dan merupakan “satu-sa-
tunya jalan” bagi mereka yang 

menyebut diri Kristian, lanjut Sri 
Paus. “Tetapi aku berkata kepada-
mu: kasihilah musuhmu.”

Kata-kata-Nya tenang dan 
tepat.” Kasih Yesus tidak memiliki

batasan, hambatan, atau ukuran, 
kata Sri Paus. Tetapi, “Berapa kali 
kita mengabaikan permintaan itu, 
berperilaku seperti orang lain!” 
Satu-satunya tindakan ekstremis 
yang diizinkan untuk orang Kris-
tian adalah “tindakan ekstremis 
amal kasih” yang Yesus sendiri 
minta daripada kita. Mengakhiri 
homilinya, Paus sendiri gunakan 
bahasa langsung dan tepat: “Hari 
ini marilah kita memilih kasih. 
Marilah kita menerima cabaran  
daripada Yesus, cabaran amal 
kasih. Dengan demikian, kita akan 
jadi orang Kristian sejati dan dunia 
akan jadi lebih manusiawi.” – me-
dia Vatikan 
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Pendidikan adalah gerakan penting
manusia, perdamaian, ekologi 

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
telah memasukkan pengalaman 
misi setahun ke dalam kurikulum 
bagi individu-individu orang-
orang yang sedang bersiap untuk 
memasuki pelayanan dalam pega-
wai diplomatik Takhta Suci. Peru-
bahan yang sudah pernah disebut 
oleh Bapa Suci semasa sesi akhir 
Sinode tentang Amazon itu kini 
menjadi kenyataan. 

Dalam surat bertarikh 11 Febru-
ari 2020 kepada presiden baharu 
Akademi Kegerejaan Kepausan,  
Uskup Agung Joseph Marino, Sri 
Paus  meminta agar akademi yang 
mendidik para nunsio (Duta Vati-
kan) untuk staf diplomatik Vatikan 
menambahkan kurikulum setahun 
untuk menjalankan misi di Gereja 
tempatan. 

Dalam surat itu Bapa Suci men-
gungkapkan keinginannya “agar 
para imam yang bersiap untuk 
layanan diplomatik Takhta Suci 
membaktikan diri selama satu ta-
hun latihan mereka untuk pelay-
anan misi di sebuah keuskupan.”

Sri Paus  yakin, “pengalaman 
seperti itu akan berguna bagi se-
mua pegawai muda yang sedang 
mempersiapkan atau memulai pe-
layanan imamat, terutama mereka 
yang suatu hari nanti akan di-
panggil untuk bekerja bersama 
Wakil-wakil Sri Paus dan, setelah 
itu, akan menjadi Utusan-utusan 
Takhta Suci untuk bangsa-bangsa 
dan Gereja-gereja tertentu. 

Surat Sri Paus itu memetik kem-
bali ucapan mengutip pidato yang 
disampaikannya pada Akademi 

Kegerejaan Kepausan itu Jun 
2015: “Misi yang diminta untuk 
anda laksanakan suatu hari nanti 
akan membawa anda ke semua 
bahagian dunia. Eropah memer-
lukan kebangkitan; Afrika haus 
akan rekonsiliasi; Amerika Latin 
haus akan makanan dan pendala-
man Amerika Utara berniat mene-
mukan kembali akar identiti yang 
tidak didefinisikan dengan ek-
sklusif; Asia dan Oseania dicabar 
untuk teguh dalam iman dalam 
kepelbagaian agama dan budaya. 

Selain formasi imamat dan 
pastoral kukuh yang diberikan 
oleh akademi itu, Sri Paus me-
nambah dalam suratnya bahawa, 
“untuk menghadapi secara positif 
cabaran-cabaran terhadap Gereja 
dan dunia, para diplomat Takhta 
Suci pada masa hadapan perlu 
memperoleh pengalaman peribadi 
tentang misi di luar keuskupan 
mereka sendiri, ikut berjalan ber-
sama Gereja-gereja mision dan 
komuniti-komunitinya, serta ber-
peranan dalam kegiatan penginji-
lan sehari-hari.”

Dengan demikian, Sri Paus me-
minta agar Uskup Agung Marino 
“melaksanakan keinginan beliau 
untuk memperkaya kurikulum 
pembinaan Akademi itu dengan 
satu tahun dedikasi sepenuhnya 
untuk pelayanan misi di Gereja-
Gereja tertentu yang tersebar di 
seluruh dunia. Pengalaman baru 
ini akan mulai berlaku bagi  ma-
hasiswa yang memulai pembinaan 
tahun akademik 2020/2021.  – 
media vatikan 

VATIKAN: Pendidikan adalah gera-
kan penciptaan perdamaian, pem-
bawa perdamaian. Sri Paus juga 
menyatakan bahawa unsur khas lain 
dari pendidikan adalah “gerakan 
tim.”Namun, gerakan tim ini telah 
lama mengalami krisis disebabkan 
pelbagai alasan. Oleh itu, Sri Paus 
menyeru para peserta Pertemuan 
Pleno Kongregasi untuk Pendidi-
kan Katolik di Vatikan, 20 Februari 
2020, bahawa perlu mempromosi-
kan satu hari Perjanjian Pendidikan 
Global yang akan dirayakan 14 Mei 
akan datang, yang diakan berikan  
kepada Kongregasi untuk Pendidi-
kan Katolik bagi melaksanakannya.

Hal itu digambarkan Sri Paus se-
bagai, “seruan kepada semua orang 
yang memiliki tanggung jawab 
politik, administratif, agama dan 
pendidikan untuk membangun kem-
bali “Village of Education” (Desa 
Pendidikan).¨ Tujuannya, kata Sri 
Paus , untuk “menghidupkan kem-

bali komitmen untuk dan bersama 
generasi muda memperbaharui se-
mangat untuk pendidikan yang lebih 
terbuka dan inklusif, yang mampu 
mendengarkan dengan sabar, ber-
dialog konstruktif dan saling mema-
hami. Bagi mencapai tujuan-tujuan 
itu diperlukan keberanian. Sri Paus  
mendorong peserta pertemuan itu 
untuk terus mengambil langkah 
implementasi perjanjian itu pada 
tahun-tahun mendatang, khususnya 
dalam penyusunan Direktori dan 
pembentukan Observatorium Du-
nia.

Sri Paus  juga menekankan ba-

hawa, gerakan pendidikan adalah 
gerakan yang membawa orang ke-
pada Firman  Tuhan. Pendidikan, 
menjadikannya sebuah dinamika 
pertumbuhan, yang berorientasi 
pada perkembangan manusia sepe-
nuhnya dalam dimensi individu dan 
sosial mereka. 

Sri Paus berkata lagi bahawa salah 
satu aspek pendidikan “adalah gera-
kan ekologi iaitu membawa manu-
sia menyedari kepentingan keseim-
bangan ekologi dan alam sekitar 
demi menjaga keharmonian rumah 
kita bersama iaitu bumi. — media 
Vatikan

TAKHTA SUCI: Sri Paus 
Fransiskus berkenan ber-
temu dengan anggota-
anggota Dewan Kepausan 
untuk Teks-Teks Legislatif 
yang sedang mengadakan 
pertemuan pleno mereka. 

Sri Paus menekan-
kan sifat pastoral hukum 
kanon serta menegaskan 
bahawa Dewan itu mem-
bantu Sri Paus  dalam 
fungsi legislatifnya, mem-
bantu mentafsirkan hu-
kum kanon, membantu 
dikasteri–dikasteri lain 
dalam masalah hukum 
kanon, dan mengawasi 
legitimasi teks-teks nor-
matif yang diamanahkan 
kepada Gereja oleh para 
pembuat undang-undang.

Semasa audiensi 21 
Februari 2020, Fransiskus 
mengatakan kepada mere-
ka agar, "mentafsirkan 
dan menerapkan hukum 
yang benar; dan yang leb-
ih umum, menyebarkan 
pengetahuan tentang dan 
perhatian pada [hukum 
itu].” 

Sri Paus  mengatakan, 
“Perlu mendapatkan kem-
bali dan memperdalam erti 
sebenarnya hukum dalam 

Gereja, Tubuh Mistik 
Kristus, tempat yang men-
gutamakan Firman Tuhan 
dan Sakramen-Sakramen, 
sedangkan norma yuridis 
memiliki peranan penting 
tetapi lebih rendah dalam 
pelayanan persekutuan.” 

Sri Paus menekankan 
pentingnya membantu 
orang untuk memahami 
“sifat pastoral dari hukum 
kanon, alat bantu yang 
berkaitan dengan salus 

animarum [keselamatan 
jiwa-jiwa], dan perlunya 
kepatuhan pada kebajikan 
keadilan.”

Sri Paus  juga menyor-
oti sifat pastoral hukum 
kanon, yang bukan meru-
pakan “penghalang” bagi 
efektivitas pastoral, “mel-
ainkan jaminan untuk 
mencari solusi yang tidak 
sewenang-wenang, tetapi 
yang benar-benar adil, dan 
kerana itu, benar-benar 
pastoral.” 

Memetik kata-kata 
Benediktus XVI, Sri Paus  
mengatakan “masyarakat 
tanpa hukum akan jadi 
masyarakat yang direng-
gut haknya!”  — media 
Vatikan 

Terapkan sifat hukum kanon yang benar-
benar adil dan pastoral



VATIKAN: Pada pertemuan 
Setiausaha Sinode Para Uskup, Sri 
Paus Fransiskus memutuskan 
bahawa Majlis Umum Biasa ke-16 
Sinode Para Uskup akan diadakan 
di musim luruh dua tahun yang 
akan datang. Sri Paus akan memu-
tuskan salah satu dari tiga tema 
yang disarankan kepadanya.

Setiausaha Agung Sinode Para 
Uskup menulis dalam sebuah 
catatan, bahawa bagi memastikan 
“keterlibatan lebih besar” seluruh 
Gereja “dalam persiapan dan per-
ayaan” sinode, maka Majlis 
Umum Sinode Para Uskup Biasa 
berikut dijadualkan “pada musim 
luruh 2022.” Ia diputuskan oleh 
Sri Paus ketika memimpin sesi 
pertemuan pertama Dewan Biasa 
ke-15 Setiausaha Agung Sinode 
Para Uskup, 6 Februari 2020.

S e s i  k e r j a  7  F e b r u a r i 
menyarankan kepada Sri Paus 
kemungkinan tema yang akan dib-
incangkan pada sinode men-
datang. Pertemuan itu juga meng-
kaji isu-isu lain, seperti langkah-
langkah yang diambil setelah 
Sinode tentang Orang Muda tahun 
2018 dan sahutan kepada Seruan 

Apostolik pasca-sinode, “Christus 
vivit”.

“Sesi kerja mencatat, ada juga 
“keperluan mendesak untuk men-
gungkapkan solidariti kepada 
saudara-saudari yang terlibat 
dalam migrasi paksa.”

Per temuan  d imula i  o leh 
Setiausaha Agung Sinode Para 
Uskup ,  Kard ina l  Lorenzo 
Baldisseri yang mengumumkan 
Kardinal berasal Filipina, Luis 
Antonio Tagle, sebagai Prefek 
Kongregasi Evangelisasi Bangsa-
Bangsa dan Uskup Agung 
Karachi, Kardinal Joseph Coutts, 
mengambil alih sebagai anggota 
baru Dewan Biasa.

Dalam pertemuan itu, Kardinal 
Lorenzo Baldisseri membentang-

kan  hasil konsultasi-konsultasi 
yang dilakukan tahun 2019 oleh 
jabatannya  mengenai kemungki-
nan masalah yang akan dibincang-
kan dalam sinode berikut . 
Konsultasi-konsultasi itu melibat-
kan Konferensi para Uskup,  
Sinode Gereja-Gereja Katolik 
Timur, Dikasteri-Dikasteri Kuria 
Romawi dan Para Superior Agung.

Prefek Dikasteri untuk Kaum 
Awam, Keluarga dan Kehidupan, 
Kardinal Kevin Joseph Farrell, 
juga membentangkan kegiatan-
kegiatan pasca-sinode yang 
dilakukan oleh Seksyen Orang 
Muda untuk membantu melak-
sanakan Seruan Apostolik pasca-
sinode “Christus vivit”. — media 
Vatikan 

Sri Paus St Felix III (II) adalah 
moyang kepada Sri Paus St 

Gregorius Agung (540-604). 
Sri Paus St Felix pernah berkah-

win kemudian kematian isteri  
sebelum menjadi Sri Paus. Dia 
mempunyai dua orang anak. 

Menurut catatan Gregorius ke-
tika anak buahnya St Tharsilla, 
sedang menghadapi ajal, Sri Paus 
Felix telah menampakkan diri 
kepada anak buahnya dan mem-
bimbingnya ke syurga. 

Tidak banyak catatan mengenai 
Felix namun menurut tradisi lisan 
beliau seorang yang jujur dan 
berani dalam menghadapi masa-
masa sulit. 

Felix dinobatkan menjadi Sri 
Paus pada tahun 483. Gereja ter-
pecah-belah kerana jaran sesat 
dan politik. Felix berhasil mem-
buktikan diri sebagai seorang 

yang gagah berani dalam memb-
ela kebenaran-kebenaran iman 
dan hak-hak Gereja. Sri Paus 
Felix sungguh universal dalam 
pandangannya. Ia berusaha me-
mahami serta menyelesaikan 
masalah-masalah Gereja di pelba-
gai belahan dunia.

Felix telah menghabiskan masa 
sembilan tahun sebagai Sri Paus  
dari masa hidupnya.  Prelatus itu  
dikenang sebagai seorang yang 
berdedikasi total kepada Yesus 
dan Gereja-Nya. Sri Paus St Felix 
wafat pada tahun 492.
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Kenali Santo 
Anda 

Sto Felix III
~ 1 Mac ~

Sri Paus akan putuskan tema 
Sinode Para Uskup tahun 2022

PADANG, Indonesia: Upacara 
adat mengunyah sirih khas 
Minangkabau yang merupakan 
simbol alam yang mewakili ker-
endahan, saling kasih dan saling 
menghormati menyambut 32 
komunikator Katolik dari seluruh 
Indonesia  yang datang ke 
Keuskupan Padang, Sumatera 
Barat.

Peserta Signis Indonesia ke-46 
di Keuskupan Padang itu turut 
dibawa meninjau Pejabat Komisi 
Komsos Keuskupan Padang, 
Radio BOOS & Radio DB, serta 
Columbarium Keuskupan tempat 
mendiang Uskup Padang Msgr 
Martinus Dogma Situmorang 
OFMCap dimakamkan.

Kemudian mereka mengikuti 
Pertemuan Signis Indonesia 
ke-46 yang berlangsung di Puri 
Dharma Katedral Padang, 15-20 
Februari 2020.

Presiden Signis Indonesia seka-
l igus Set iausaha Eksekutif 
Komisi Komsos Konferensi para 
U s k u p  I n d o n e s i a ,  F a t h e r 
Anthonius Gregorius Angelo 
Steven Lalu Pr, mengatakan 
sidang tahunan Signis ke-46 itu 
merupakan usaha menyahut seru-
an Deklarasi Abu Dhabi yang ses-
uai tema Gereja Katolik Nasional 
"Membangun Persaudaraan 
Insani" dan bagi keuskupan 
Padang, 

Katanya,Signis 2020 juga akan 

merefleksikan peranan media dan 
para pelaku komunikasi moden 
dalam membangun persaudaraan 
insani bersama orang-orang 
muda," kata Fr Steven Lalu.

Sementara itu, Father Alexius 
Sudarmanto Pr menegaskan, tema 
Signis ke-46 itu selaras dengan 
fokus pastoral Keuskupan Padang 
yang terumus dalam Musyawarah 
Pastoral serta Rencana Strategik 
Pastoral iaitu  "Menjadi Gereja 
yang Mandiri dan Berbuah."

Lima poin Rencana Strategik 
Pastoral itu adalah, pertama: 

meningkatkan pengetahuan dan 
penghayatan liturgi,  kedua: 
mengembangkan katekesis seb-
agai sarana pewartaan dan pen-
ingkatan kesedaran untuk hidup 
menggereja dan bermasyarakat, 
ketiga; meningkatkan pelayanan 
dalam bidang pengembangan 
ekonomi (PSE), pendidikan, dan 
kesihatan, keempat; meningkat-
kan persekutuan dalam keluarga 
dan masyarakat dan kelima, 
meningkatkan kesaksian sebagai 
seorang Katolik. — PEN@kato-
lik

VATIKAN: "I Bambini sono sper-
anza¨ (Anak-anak adalah harapan) 
adalah judul buku kanak-kanak 
yang baru diterbitkan. Isinya ada-
lah teks-teks singkat dan seder-
hana daripada Sri Paus Fransiskus 
yang mendorong untuk berbahagi, 
menerima, dan mencintai.

Teks-teks itu dipilih oleh direk-
tur majalah "La Civilta Cattolica". 
Father Antonio Spadaro SJ. Ilus-
trasinya dihasilkan oleh Sheree 
Boyd yang mengilustrasikan buku 
"Dear Pope Francis," iaitu¨ buku 
Sri Paus Fransiskus untuk kanak-
kanak yang diterbitkan dalam ba-
hasa Inggeris pada tahun 2016.

Pelancaran "I Bambini sono 
speranza" berlangsung di Ru-
mah Sakit Kanak-kanak Bambino 
Gesu di Vatikan pada 14 Februari 
2020.

Ketika memperkenalkan buku 
itu, Kardinal Tagle yang turut 
hadir ke pelancaran itu mengata-
kan tanpa kanak-kanak, tidak ada 
masa depan. Buku itu, nafas udara 
segar kerana penuh gambar sukac-
ita, energi dan kehidupan.

Kata-kata Sri Paus di buku itu 

antara lain, "Engkau dan saya 
mampu  membuat bumi menjadi 
tempat lebih indah"  dan "Cara 
terbaik untuk memenangkan kon-
flik ialah dengan tidak memula-
kannya." 

Di halaman pertama, Bapa Suci 
menulis, "Kalau saya melihat 
kanak-kanak seperti engkau, saya 
merasakan begitu banyak harapan 
di hatiku." dan disebelah mukas-
urat ada cermin dan kanak-kanak 
dapat melihat bayangannya sendi-
ri di situ. 

Penerbit, Salani Editore, meng-
gambarkan buku itu sebagai buku 
kecil khusus dengan pesan univer-
sal untuk membuat dunia menjadi 
tempat yang lebih baik— Vatican 
News

  

Putera Charles dari Flanders, di-
juluki “Charles yang Baik” oleh 
rakyat dalam kerajaannya. Mere-
ka menyebutnya demikian kerana 
peribadinya yang memang dis-
enngi ramai. 

Charles adalah putera St. Ca-
nute, raja Denmark. Ketika de-
wasa menjadi seorang penguasa 
yang bijaksana dan adil.  Sebaha-
gian kaum bangsawan menuduh 
Charles tidak adil kerana selalu 
memihak kepada kaum miskin.  
Kaum miskin dalam kerajaannya 
mendapatkan makanan setiap hari 
dari istananya.

Putera itu juga berjalan kaki 
tanpa bersepatu setiap pagi untuk 
menghadiri Misa dan tiba lebih 
awal di gereja St. Donatian.

Pada suatu hari, ketika berdoa 
sendirian di hadapan patung Bon-
da Maria, para penyerangnya tel-
ah membunuh dia. Charles wafat 
sebagai martir pada 2 Mac 1127. 

Signis Indonesia 
2020 sahut Deklarasi 
Abu Dhabi 

Beato Charels yang Baik dari Flanders 
~ 2 Mac ~

Bapa Suci lancar buku 
kanak-kanak "I Bambini 
sono speranza"



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

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(MAC)

Sejagat: Mendengar Tangisan Kaum 
Migran —  Kita berdoa agar tangisan 

saudara dan saudari migran kita, mangsa 
jenayah pemerdagangan manusia, dapat 

didengar dan dibantu. 
Mac 1, 2020 

Tiga tahun perjalanan iman menuju 
kemuncak UTK-50 Keuskupan Malacca-Johore 

JOHOR BAHRU: Menjelang 
tahun 2022, Keuskupan Ma-
lacca-Johore akan merayakan      
ulang tahunnya yang ke-50. 

Uskup Bernard Paul berpen-
dapat bahawa ulang tahun itu 
tidak seharusnya ditumpukan 
kepada  perayaan sehari sa-
haja sebaliknya diraikan dalam 
tempoh tiga tahun hingga ke-
muncak perayaan jubli emas 
keuskupan itu. 

Selain itu, satu perayaan yang 
berterusan diperlukan untuk 
menyatukan teras pastoral yang 
diambil oleh Keuskupan dalam 
mewujudkan sebuah Gereja 
Perjumpaan yang adalah Terang 
dan Diteguhkan ke dalam bu-
daya Penginjilan.

Secara umum, pada pering-
kat makro, sambutan jubli ini 
akan diraikan dalam tiga tarikh 
penting. Tarikh pertama, 12 
Mac, Misa perasmian perayaan 
akan diadakan di Bukit St Paul.  
Santo Francis Xavier iaitu san-
to pelindung bagi Keuskupan 
ini dan pada tarikh itu, tujahan 
pastoral akan di bawa ke Gereja 

ini yang juga merupakan tarikh 
kanonisasi Sto Francis Xavier.

Selepas Misa, diadakan pe-
rarakan ke  Gereja St Francis 
Xavier di mana Logo Perayaan 
akan dirasmikan. Logo tersebut 
merupakan hasil pertandingan 
yang disertai ramai umat dari 
seluruh keuskupan dan peme-

nangnya berasal dari Gereja St 
Theresa, Melaka.

Secara ringkas, logo itu mel-
ambangkan aspirasi Pastoral 
Diosis ke arah masa depan hara-
pan yang menyatakan dirinya 
sebagai Perjumpaan Keluarga. 
Kupu-kupu melambangkan 
MJD  sebagai terbang tinggi 

menuju  masa hadapan yang pe-
nuh pengharapan. Pada tengah 
logo ialah Salib yang berlatar 
belakangkan panah yang mela-
mbangkan keluarga berpusat 
kepada Kristus sebagai teras 
pastoral masa hadapan Gereja 
yang mempunyai kesatuan ke-
luarga. 

Pada tahun 2021, perayaan 
keuskupan seterusnya diadakan 
di Vikariat Johor Utara-Tengah, 
iaitu di Segamat di Gereja St 
Philip. Pada 29 Mei sempena 
perayaan St Paus Paulus VI-
pengarang ekshortasi apostolik 
Evangelii nuntiandi mengenai 
evangelisasi di dunia moden. 

Kemuncak perjalanan per-
ayaan selama tiga tahun ini 
akan dilaksanakan di Majodi, 
pusat pentadbiran Keuskupan 
iaitu pada 3 Disember 2022, 
sempena Perayaan Sto Francis 
Xavier. 

Buat masa ini, masih banyak 
program yang dirancang untuk 
bulan-bulan mendatang. Antara 
inisiatif yang masih diusaha-
kan ialah untuk mendapatkan 
relik Sto Francis Xavier, santo 
pelindung Keuskupan ini agar 
relik suci itu dapat dibawa ke 
paroki-paroki utama di Melaka 
dan Johor bagi para umat ber-
temu dengan orang kudus yang 
telah mengembara separuh dari 
dunia ini demi mewartakan 
Kristus.

Orang Sakit jadi keutamaan 
di St Patrick Membakut 

MEMBAKUT: “Tugas kita 
sebagai manusia, adalah un-
tuk berdoa dan berusaha. Yang 
empunya kuasa untuk meny-
embuhkan, adalah Tuhan.” 
Demikianlah di antara kata-
kata yang disampaikan oleh 
Father Benedict Daulis Run-
sab didalam homilinya semasa 
merayakan Misa Kudus Pesta 
Penampakan Santa Perawan 
Maria di Lourdes dan Hari 
Memperingati Orang Sakit 
Sedunia. 

Misa kudus ini diadakan 
pada 11 Febuari 2020  ber-
mula jam 6.00 petang dan di-
adakan di perkarangan Groto 
Bonda Maria, gereja St. Pat-
rick Membakut. 

Lebih 150 orang umat telah 
menghadiri Misa ini khu-
susnya yang sedang menderita 
sakit kronik.

“Misa yang julung kalinya 
diadakan ini merupakan satu 
titik permulaan ke arah paro-

ki yang lebih prihatin dan 
saling mendoakan sesama.” 
kata pengerusi Majlis Pastoral 
Paroki (MPP) Samuel Kula 
Salimpah. 

“Misa kudus ini memberi 
kekuatan kepada saya un-
tuk mengharungi kesukaran 
menguruskan ibu saya yang 
sedang sakit.” Kata Georgina 
Ukang, yang hadir membawa 
bersama ibu beliau, seorang 
pesakit strok. 

Agnes Lim, seorang be-
kas pesakit kanser berkata, 
“Bonda Maria adalah peno-
pang sewaktu saya mender-
ita sakit sebelum ini. Melalui 
doa Bonda Maria, Yesus telah 
berbelas kasihan kepada saya 
dan akhirnya menyembuhkan 
saya.” Katanya yang berharap 
agar semua umat yang hadir 
semasa Misa Kudus tersebut 
tidak berputus asa, dan sentia-
sa berdoa tanpa putus harapan. 
— KOMSOS-SPM

KIPKK fokus menambah baik pelaksanaan 
Seminar Hidup Baru Dalam Roh 
KENINGAU: Hampir 300 orang 
ahli Komiti Inti Pembaharuan 
Karismatik Katolik (KIPKK) 
lingkungan umur 17-75 tahun  
dari setiap Komuniti Umat Kato-
lik (KUK) di seluruh Paroki Kat-
edral St. Francis Xavier termasuk 
tim pelaksana telah menghadiri 
Rekoleksi KIPKK pada 7 dan 
8 Februari lepas. Bertempat di 
Gereja St Joseph Minawo, Ken-
ingau.

Program selama dua hari ini 
telah dilaksanakan sepenuhnya 
oleh Tim KIPKK Pusat yang 
dipengerusikan oleh Sdra. Jika 
George Guka, pengerusi KIPKK 
Paroki yang memfokuskan kepa-
da penambahbaikan pelaksanaan 
Seminar Hidup Baru Dalam Roh 
(SHBDR) dan juga kelompok 
doa di setiap KUK. 

Pada pandangan beliau, sudah 
sampai masanya untuk menyem-
ak semula sejauh mana SHBDR 
yang telah dilaksanakan sebelum 
ini relevan dengan perubahan 
persekitaran yang begitu pantas, 
cara pemikiran dan cabaran-
cabaran baru di abad ke 21 ini. 

Rekoleksi kali ini menampil-
kan Sdra. Lius Yonolon dan 
Sdri. Nancy Nelly Joneh sebagai 

penceramah tetap menerusi em-
pat sesi ceramah iaitu "Kepimpi-
nan Melalui Teladan", "SHBDR 
adakah masih relevan?", "Pe-
nyelesaian Masalah Berasaskan 
Solusi" dan "Pelayanan Pastoral 
KIPKK."

Inti ceramah sepanjang re-
koleksi ini banyak mengupas 
peranan dan tanggungjawab 
pemimpin karismatik mahupun 
ahli Karismatik. Setiap peserta 
rekoleksi juga dicabar untuk 
melakukan introspeksi diri se-
jauh mana peranan dan tang-
gungjawab ini telah dilaksana-
kan dengan sebaik mungkin. 

Untuk pertama kalinya pen-
dekatan rekoleksi kali ini dilak-

sanakan ala-ala SHBDR, bagi 
membantu peserta rekoleksi 
memahami dan menghayati cara 
pelaksanaan SHBDR yang telah 
ditambah baik. Setiap peserta 
diajak untuk menikmati sendiri 
pengalaman baru ini agar ketika 
implementas SHBDR akan da-
tang dapat dijalankan dengan se-
baik mungkin. 

Menurut Sdra. Jika George 
Guka, pelaksanaan rekoleksi kali 
ini telah mencapai objektifnya 
menerusi respon positif yang 
menggalakkan dari para peserta 
sehingga mereka disemangati 
untuk memberi komitmen yang 
serius dalam pelayanan KIPKK 
ini.  — Bonny_KOMSOS KSFX


