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Tetapi Tuhan yang kaya dengan rahmat, oleh karena 
kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada 
kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan 
Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-ke-
salahan kita oleh kasih karunia kamu diselamatkan.

Efesus 2: 4-6 

EDARAN DALAMAN SAHAJA

Pertemuan dengan 
Ayatollah bawa ‘pesan  
universal’ persaudaraan  
DALAM PENERBANGAN 

SRI PAUS: Dalam pen-
erbangannya kembali ke 

Roma dari Baghdad pada hari Is-
nin, 8 Mac, Sri Paus Fransiskus 
mengatakan bahawa ulama besar 
Syiah Iraq adalah “orang yang 
rendah hati dan bijaksana,” seraya 
mengatakan pertemuan mereka 
pada 6 Mac mempunyai “mesej 
universal” mengenai pentingnya 
persaudaraan.

Pertemuan penting dengan Ayatollah Ali al-
Sistani berlangsung pada hari kedua kunjun-
gan apostolik bersejarah Sri Paus Fransiskus 
ke Iraq pada 5-8 Mac. 

Semasa sidang media dalam penerbangan 
kembali ke Roma 8 Mac, Sri Paus ditanya oleh 
wartawan apakah pertemuan dengan al-Sistani 
merupakan pesan kepada para pemimpin aga-
ma Iran.

“Saya percaya itu adalah pesan universal,” 
jawab Sri Paus. 

“Saya merasakan kewajiban ziarah iman 
dan penebusan dosa ini untuk pergi dan men-
cari orang yang hebat, bijaksana, pelayan Tu-
han.”

Fransiskus menambah bahawa sifat-sifat ini 
dapat dirasakan hanya dengan mendengarkan 

al-Sistani. “Pertemuan ini membuat jiwa saya 
tenang. Dia pemimpin yang baik,” katanya.

Kedua-dua agamawan itu bercakap kira-kira 
45 minit semasa pertemuan peribadi di kedia-
man al-Sistani di Najaf, Iraq tengah, menurut 
Matteo Bruni, pengarah pejabat akhbar Takhta 
Suci. 

Najaf merupakan kota suci ketiga selepas 
Mekah dan Medina. 

Pertemuan itu merupakan tonggak hubun-
gan antara Gereja Katolik dan Islam Syiah.

Sri Paus Fransiskus menggambarkan perte-
muan dengan al-Sistani sebagai “sangat hor-

mat menghormati,” dan menambah bahawa 
dia merasa dihormati kerana ulama Syiah 
berusia 90 tahun itu bangun dan berdiri meny-
ambutnya sebanyak dua kali, perkara yang bi-
asanya tidak dilakukan oleh imam agung itu.

Menggambarkan pemimpin agama tersebut 
sebagai seseorang yang mempunyai kebijak-
sanaan dan teliti, Fransiskus mengatakan ba-
hawa orang bijak ada di mana-mana, kerana 
“kebijaksanaan Tuhan telah tersebar ke selu-
ruh dunia.”

Menurut Bruni, dalam pertemuannya den-
gan al-Sistani, Fransiskus  “menekankan pent-

ingnya kerjasama dan persahabatan antara 
masyarakat agama untuk menyumbang — 
dengan memupuk rasa saling menghormati 
dan dialog — demi kebaikan Iraq, wilayah dan 
seluruh manusia keluarga.”

“Jalan persaudaraan itu penting,” kata Sri 
Paus. “Kedua-dua dokumen itu harus dipela-
jari kerana mereka menuju ke arah yang sama, 
mereka mencari persaudaraan.”

Fransiskus mengingat semula ungkapan 
yang digunakan oleh al-Sistani: bahawa “umat 
adalah saudara dalam agama atau saksama 
dalam ciptaan.” 

“Dan persaudaraan adalah kesaksamaan. 
Saya percaya ia juga merupakan jalan bu-
daya,” ujar Sri Paus. Menurut Fransiskus, pe-
mikiran Gereja mengenai persaudaraan telah 
berubah, terutama dengan pengajaran Konsili 
Vatikan II.

Sri Paus Fransiskus mengatakan bahawa 
ada pengkritik yang menuduhnya tidak berani, 
atau yang mengatakan bahawa dia telah me-
nentang doktrin Gereja atau melakukan ajaran 
sesat. Tetapi dia mengatakan bahawa kritikan 
adalah salah satu risiko untuk memajukan di-
alog antara agama.

“Tetapi keputusan ini selalu dibuat dalam 
doa, dalam dialog, sentiasa meminta nasihat, 
dalam refleksi. Ia bukan kehendak dan ia juga 
merupakan pendirian yang diajarkan oleh 
Konsili Vatikan II kepada kita,” tegasnya. —
CNA

NAJAF: Perdana menteri Iraq pada awal 
Mac lalu mengisytiharkan 6 Mac sebagai 
Hari Toleransi dan Kebersamaan Nasional 
untuk menghormati pertemuan penting Sri 
Paus Fransiskus dengan ulama terkemuka 
Syiah di negara itu.

Perdana Menteri Mustafa Al-Kadhimi 
membuat pengumuman itu melalui Twitter 
pada 6 Mac selepas pertemuan antara Sri 
Paus Fransiskus dan Ayatollah Ali al-Sistani.

“Dalam meraikan perayaan pertemuan 
bersejarah yang berlaku di Najaf antara 
Ayatollah Ali al-Sistani dan Sri Paus Fran-
skiskus, dan pertemuan antara agama ber-
sejarah yang berlangsung di kota kuno Ur, 
kami mengisytiharkan 6 Mac sebagai Hari 
Toleransi dan Kobersamaan  Nasional di 
Iraq,” tulisnya.

Sangti Papa mengunjungi al-Sistani yang 
berusia 90 tahun di rumahnya yang sederha-
na di Najaf, kota ketiga paling suci bagi umat 
Islam Syiah setelah Mekah dan Madinah.

Memetik laporan pegawai agama di Najaf, 
Associated Press melaporkan bahawa al-
Sistani melanggar kebiasaannya yang tetap 
duduk semasa  menerima pengunjung, na-
mun beliau berdiri untuk menyambut Fran-
siskus di kamar di mana perbualan peribadi 
itu berlangsung. Sri Paus juga dilaporkan 
menanggalkan kasutnya sebelum memasuki 
kamar tersebut. 

Satu kenyataan dari pejabat al-Sistani 
diterbitkan selepas pertemuan itu yang men-
gatakan bahawa Imam Agung itu menegas-
kan bahawa warganegara Kristian negara itu 
seharusnya hidup dalam aman dan damai, 

seperti semua rakyat Iraq lain, dengan be-
bas menggunakan hak-hak perlembagaan 
mereka.

Selepas pertemuan itu — yang menanda-
kan tonggak hubungan antara Gereja Katolik 
dan Islam Syiah — Sri Paus juga telah mela-
wat Dataran Ur, di mana beliau menyertai 
pertemuan antara agama.

Berucap di tapak kuno yang dipercayai 
tempat kelahiran Abraham, Sri Paus mene-
kankan orang Kristian, Muslim, dan Yahudi 
mewarisi warisan yang sama. 

“Dari tempat ini, di mana iman telah lahir, 
dari tanah bapa kita Abraham, marilah kita 
menegaskan bahawa Tuhan itu penyayang 
dan perbuatan membenci saudara-saudari 
kita adalah penghujatan terbesar,” ujar Bapa 
Suci pada 6 Mac. — CNA 

Kenang pertemuan Sri Paus Fransiskus dan Ayatollah 

PM Iraq isytihar 6 Mac Hari Toleransi dan Kebersamaan Nasional 
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Mendedahkan rahsia            
kepada Sang Cahaya 

Anda sakit seperti juga rah-
sia anda yang sedang 
menderita! Ini merupakan 

pepatah yang bijak. Apa yang 
sakit dalam diri kita akan tetap 
sakit kecuali kita mendedahkan-
nya kepada orang lain dan tidak 
lagi menyimpannya di ruang yang 
gelap. Selagi ia menjadi rahsia, ia 
adalah penyakit. Namun, mungkin 
masalahnya bukan dengan perkara 
yang kita rahsiakan, tetapi kita 
menyimpan rahsia. Mungkin 
penyakit itu berpunca dari rahsia 
daripada yang kita anggap sakit.

K i t a  s emua  mempunya i 
pergelutan tersendiri , dan kita 
dapat bersyukur kepada Tuhan 
untuk itu. Gambaran dan rupa 
Tuhan di dalam diri kita bukan 
sekadar ikon indah yang terpahat 
dalam jiwa kita. Baik semangat,  
api ilahi, ketidakpuasan hati dan 
api yang membara. Pada hakikat-
nya, terdapat kerumitan di dalam 
diri kita yang tidak dapat berda-
mai dengan diri kita sendiri. 

Kita semua mempunyai fantasi 
liar dan obsesi gelap. Seandainya 
angan-angan kita diketahui oleh 
umum, orang yang mengatakan 
kita terjerumus dalam fantasi 
indah yang besar, kebencian, 
kebenaran dan bahawa kita semua 
secara berkala terperangkap dalam 
pelbagai obsesi emosi dan seksu-
al. Ada banyak perkara dalam 
lamunan kita yang membuatkan 
kita segan untuk berkata-kata. 

Kita semua mempunyai khayalan 
yang liar, bersahaja, megah dan 
egois.

Oleh itu, kita merahsiakannya 
dan menanganinya dengan mem-
buat patologi (menukarnya men-
jadi penyakit) atau dengan 
menafikannya.

Kita menurunkan fantasi kita 
kepada penyakit ketika kita per-
caya ia menyebabkan kita mend-
erita, sesuatu yang yang menye-
babkan kita sakit, memalukan, 
dan unik bagi kita. Rahsia-rahsia 
itu adalah sesuatu yang kita tidak 
mahu orang lain tahu tentang kita. 
Akibatnya, khayalan dan obsesi 
kita menjadi sesuatu yang mema-
lukan, menjadi rahsia gelap, 
sebuah penyakit kerana ia bukan 
diri kita sendiri. 

Pilihan lain adalah menafikan-
nya. Kita secara sedar dapat 
menafikan bahawa kita pernah 
mempunyai pemikiran dan per-
asaan ini. Penolakan menyelamat-
kan kita dari merasa malu, tetapi 
pada akhirnya kita membayar 
harga yang lain. Menolak fikiran 
dan perasaan kita sama seperti 
tinggal di tingkat bawah sebuah 
rumah dan mengambil sampah 
atau apa sahaja barangan yang 
sudah kita tidak perlukan ke ruang 
bawah tanah dan meninggalkan-
nya. Penafian membuatkan kita 
terlepas pandang, di luar fikiran.

Dalam tempoh singkat, sampah 
tidak hilang hanya kerana kita 

telah membuangnya ke ruang 
bawah tanah. Akhirnya ia akan 
melepaskan bau dan mengirimkan 
gas beracunnya ke dalam lubang 
untuk mencemarkan udara yang 
kita hirup.

Namun, dan inilah intinya, ker-
induan, obsesi, dan ketamakan 
yang kompleks di dalam jiwa kita 
bukanlah penyakit, atau sesuatu 
yang perlu kita nafikan. Jiwa kita, 
kerana semua kegilaannya, tidak 
sakit. 

Masalahnya ialah kita kurang 
memahami bahagian jiwa kita 
yang lebih mendalam, bayangan 
kita, dan percaya ada penyakit di 
dalamnya - dan ini menyimpan 
rahsia yang sebenarnya adalah 
penyakit sebenarnya.

Apa bayangan kesedihan kita? 

Sastera popular telah memberi 
kita pandangan sehala tentang apa 
yang menjadi bayang-bayang kita. 
Makna popular bayang-bayang 
ialah tempat yang gelap dan 
menakutkan yang kita tidak mahu 
pergi kerana takut, kawasan gurun 
yang sama sekali kita tidak mahu 
terokai, setan-setan batin yang 
kita ingin hindari secara sedar. 
Walaupun kita kadang-kadang 
merasakan ketakutan itu di hada-
pan bayangan kita sendiri, bayan-
gan kita sama sekali bukan perka-
ra gelap. Malah sebaliknya. .

Inilah bentuk bayangan kita. 
Semasa bayi dilahirkan, bayi itu 
bercahaya, terbuka dan sedar, 
melihat sekeliling, realitinya 
seorang bayi hanya minum untuk 
bertumbuh. Namun, pada tahap 
kehidupan ini, bayi tidak dapat 
berfikir kerana ia masih kekuran-
gan ego dan dengan itu tidak 
memiliki kesedaran diri. Untuk 
membentuk ego dan menjadi 
sedar akan diri sendiri,  bayi harus 
membuat serangkaian kontraksi 
mental yang besar, yang masing-
masing mematikannya dari baha-
gian cahaya yang tersendiri.

Pertama, pada awal kehidupan, 
ia membezakan apa itu diri sendiri 
dan orang lain; Saya bukan ibu 
saya. Tidak lama kemudian, ia 
dapat membezakan antara hidup 
dan tidak hidup; anak anjing 
masih hidup, batu tidak. Beberapa 
ketika selepas itu, ia membezakan 

antara minda dan tubuh; tubuh 
adalah perkara yang sukar dan 
kukuh, berfikir adalah berbeza.

Akhirnya, dan ini adalah baha-
gian penting dalam pembentukan 
bayangan kita, pada satu ketika 
dalam hidupnya, bayi akan mem-
bezakan antara apa yang dapat dia 
hadapi secara sedar dan apa yang 
terlalu luar biasa untuk dihadapi 
secara sedar. Dengan melakukan 
itu, ia membentuk bayangannya 
dengan memisahkan sebahagian 
besar kilauannya (gambaran 
penuh dan rupa Tuhan di dalam 
dirinya sendiri) dari kesadarannya 
sendiri. Perhatikan bahawa bayan-
gan kita terdiri dari cahaya kita, 
bukan kegelapan kita.

Seperti yang dinyatakan oleh 
Marianne Williamson (dalam ung-
kapan Nelson Mandela yang digu-
nakan dalam ucapan pelantikan-
nya), cahaya kita bukan kegelapan 
kita yang menakutkan kita. Pada 
orang yang sihat, rahsia gelap 
umumnya menyembunyikan 
perkara-perkara yang keluar dari 
cahaya yang berlebihan, tenaga 
ilahi, kerinduan yang tidak ter-
hingga, dan keagungan ilahi di 
dalam diri kita. Apabila kita mem-
bawa ini ke dalam cahaya, kita 
melihat bahawa mereka tidak 
gelap atau sakit. Penyakit itu 
hanya disebabkan tidak membawa 
mereka ke cahaya. — Hakcipta 
Terpelihara 1999-2021 @ Fr Ron 
Rolheiser 

Kita lihat binatang-binatang 
di taman safari, zoo apalagi 

di hutan, betapa mereka hidup 
bebas, malah tahu mencari 
makanan sendiri sesuai dengan 
Penyelenggaraan Ilahi/Tuhan. 

Kita melihat betapa binatang-
binatang ini ,  tanpa diberi 
makanan, hidup bebas dan 
memikul tanggungjawab atau 
berusaha meneruskan kehidupan.

Ini sama dengan manusia. 
Pada musim pandemik ini, kita 
tetap menjalani musim Pra-
Paskah. Kita tetap diseru untuk 
hidup sesuai dengan Injil, rajin 
berdoa dan menghayati Firman 
Tuhan agar tangkas menangis 
serangan syaitan.

Sebagai orang beriman, kita 
dipanggil untuk senantiasa mel-
akukan apa yang benar dan baik.

Memang mengingat dan mem-
perhatikan kehidupan bersama 
masa kini yang masih diwarnai 
oleh kemerosotan moral hampir 
di semua bidang kehidupan, mel-
akukan apa yang benar dan baik 
harus memiliki iman yang sung-
guh dan mendalam, sehingga 
tahan dan tabah dalam mengha-
dapi aneka rayuan atau godaan 
iblis dalam aneka bentuk dan sit-
uasi.Untuk memperoleh iman 

yang tangguh dan mendalam, 
orang harus terus menerus mem-
biasakan diri menghadapi aneka 
rintangan dan hambatan serta 
godaan dalam iman. 

Dengan kata lain iman harus 
terus menerus digosok dengan 
aneka tantangan.

“Tabah adalah sikap dan per-
ilaku yang sukar dikalahkan dan 
tidak mudah menyerah dalam 
mewujudkan suatu tujuan dan 
cita-cita tertentu. Ini diwujudkan 
dalam perilaku yang tetap cekal 
dan tahan terhadap pelbagai per-

cubaan dan rintangan untuk men-
capai tujuan atau cita-cita.

Ketika anak-anak, remaja atau 
muda-mudi masih dalam proses 
pembelajaran atau pembinaan, 
diharapkan ibu bapa memperha-
tikan pembelajaran atau pembi-
naan kesungguhan mereka ini. 

Orang tua digalakkan untuk 
sering memasukkan anak-anak, 
remaja atau muda-mudi ke dalam 
aneka percubaan dan rintangan, 
sambil terus mendampingi mere-
ka. 

Berilah peluang mereka untuk 

menghadapi percubaan itu, 
sehingga mereka semakin cekal. 
Diharapkan, anak-anak dijauh-
kan dari pelbagai bentuk peman-
jaan.

Ketika seseorang memiliki ket-
abahan, maka ia juga akan den-
gan mudah untuk memperdalam 
apa yang diketahui.

Dalam hal mendalam kami 
harapkan merenungkan ajakan 
St.Ignatius Loyola ini, iaitu 
"Bukan berlimpahnya pengeta-
huan, melainkan merasakan dan 
mencecap dalam-dalam kebe-
narannya itulah yang memperk-
enyang dan memuaskan jiwa" 
(St Ignatius Loyola, LR no 2). 

Maka, adalah sangat baik bagi 
ibu bapa/pendamping iman anak-
anak terlalu menumpukan penge-
tahuan yang banyak sebaliknya 
lebih memahami akan sesebuah 
pengetahuan dan bagaimana 
mempergunakan pengetahuan itu 

bagi membantu orang lain.
Rasul Paulus juga mengingat-

kan kita semua bahawa iman 
mahupun segala perwujudan atau 
penghayatan iman merupakan 
'pemberian Tuhan', anugerah 
Tuhan, bukan hasil usaha kita 
manusia yang lemah dan rapuh 
ini.

Paulus sendiri sebagai rasul 
agung, yang beriman tabah dan 
mendalam telah menghayati 
kebenaran iman tersebut, maka 
di mana saja dan pada bila-bila 
saja, dia senantiasa melakukan 
pekerjaan baik, sebagai penghay-
a tan  imannya  yang  te lah 
dianugerahkan Tuhan, dia tak 
pernah takut dan gentar mengha-
dapi pelbagai macam cubaan dan 
ancaman untuk dibunuh. 

Hidup dan bertindak dalam 
dan bersama dengan Tuhan tidak 
ada ketakutan atau kekhuatiran . 
— imankatolik

HARI MINGGU PRA-PASKAH IV
TAHUN B

2 TAWARIKH 36:14-16.19-23;
EFESUS 2:4-10;

INJIL YOH 3:14-21

Hidup dan bertindak bersama Tuhan 
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Adakah anda 
mempunyai 

persoalan agama, 
Kitab Suci atau 
ajaran Gereja?

Hantarkan               
soalan anda ke:

HERALD
5, Jalan 

Robertson, 
50150

Kuala Lumpur
ATAU

Tel: 03-20268290
Email: 

editor@herald.com.
my 

Tanya
Jawab

Soalan: Father, apakah menerimakan komuni 
bagi orang yang belum menerima Sakramen 
Ekaristi pertama berdosa? - Adrian

Jawaban: Mengenai komuni, Gereja Katolik 
percaya dua hal: pertama, komuni mempersatu-
kan kita dengan Tuhan, kerana yang kita santap 
adalah Tubuh dan Darah Tuhan sendiri.

Kedua, dengan komuni kita disatukan dengan 
seluruh Gereja. “Kerana roti itu satu, maka kita 
semua yang menyantapnya menjadi satu tubuh, 
iaitu Gereja-Nya.”

Itulah maka ia disebut komuni (communio); 
kita bersatu dengan Kristus DAn dengan Gere-
ja-Nya, iaitu Tubuh Mistik Kristus. Kerana itu 
Sakramen Ekaristi merupakan sakramen inisiasi 
(bersama Baptis dan Krisma).

Menyambut kali pertama adalah saat apabila 
kita diizinkan menerima komuni. Sebelum dapat 
menyambut Komuni, seseorang itu dipersiapkan 
melalui katekesis persiapan komuni pertama, bi-
asanya setelah berumur tujuh tahun, agar mema-
hami isi dan buah ekaristi itu (bdk. KHK no 97 
dan 913-914. lih. No. 777). 

Katekesis itu juga turut dilakukan kepada calon 
baptis dewasa atau umat Kristian lain yang mahu 
menjadi anggota Gereja Katolik.

Agar menyambut dengan layak dan wajar, per-
tama- tama kita harus dalam keadaan rahmat; erti-
nya tidak dalam keadaan dosa berat (KHK 916).

Apabila menyedari kita sedang menanggung 

dosa berat, kita harus mengakui dosa kita, sebe-
lum atau segera sesudah menyambut Tubuh Kris-
tus.

Kedua, kita dilarang menyambut Komuni 
semasa sedang dalam atau mendapat hukuman 
Gereja, misalnya terkena ekskomunikasi atau la-
rangan (interdik) (bdk. KHK 912 dan 915).

Ketiga, kita hendaknya berpantang dari se-
gala macam makanan dan minuman, sekurang-
kurangnya satu jam sebelum komuni, kecuali air 
putih dan ubat-ubatan (KHK no. 919).

Bagaimana dengan orang yang tidak dapat me-
nyambut Komuni? 

Biasanya disebabkan ada pelbagai situasi: 
kerana belum dibaptis (bukan Kristian), bukan 
Katolik (Gereja Protestan atau Gereja yang tidak 
bersatu penuh dengan Gereja Katolik) atau umat 
Katolik yang masih kanak-kanak.

Yang belum dibaptis pasti tidak boleh menyam-
but Komuni kerana belum mengimaninya. Orang 
Kristian bukan Katolik, meskipun boleh ikut 
dalam Perayaan Ekaristi, dalam keadaan normal 
juga tidak diperkenankan untuk menyambut ko-
muni.

Alasannya, kerana bagi Gereja Katolik peray-
aan ekaristi merupakan tanda dari realiti kesatuan 
Gereja yang penuh, yang meliputi kesatuan iman, 
ibadat dan organisatoris.

Kesatuan penuh itu mencakupi kesatuan den-
gan uskup dan Bapa Suci, yang sering tidak diakui 
oleh anggota Gereja Protestan. Kerana kesatuan 

penuh ini belum tercapai, orang Kristian bukan 
Katolik belum dapat menyambut.Jadi hanya yang 
ada dalam kesatuan yang boleh menyambut.

Namun, dengan ketentuan uskup, pengecual-
ian dapat diberikan: pertama untuk Gereja Ritus 
Timur dan Gereja-gereja Ortodox, di mana Per-
ayaan Ekaristi diimani secara sama, khususnya 
bila mereka tidak dapat menemukan pelayan Ge-
rejanya sendiri (bdk. KHK. 844§3).

Izin juga diberikan kepada umat Kristian lain 
dalam keadaan bahaya mati atau dalam keadaan 
mendesak lain yang ditentukan oleh Uskup atau 
Konferensi Para Uskup (bdk. KHK. 844§4), asal-
kan orang itu memintanya sendiri dan mempun-
yai sikap dan iman yang baik terhadap Komuni. 
Ini kerana erti rohani ekaristi yang sangat tinggi 
yang dihayati Gereja Katolik.

Jadi berdosakah menerima komuni sebelum 
sambut pertama? Intinya kita harus menerima 
dengan layak dan murni.

Kita layak menerima Komuni apabila kita be-
bas dari dosa sakrilegi, iaitu dosa kerana meng-
hina benda kudus. Itu terjadi kalau kita tidak me-
nyiapkan diri dengan baik, atau menyambutnya 
dalam keadaan dosa berat, atau bahkan menghi-
nanya. 

Maka memang sebaiknya umat yang sudah me-
nyambut Komuni Pertama, terus menyambut Ye-
sus dengan iman, seperti menjamu Tuhan send-
iri dalam rumahnya. — Fr Gregorius Hartanto 
MSC, hidupkatolik

Menerima komuni tanpa Sakramen Komuni Pertama 

Uskup Agung Kuching dan paderi 
sedia terima vaksinasi COVID-19 

HERALD Mac 14, 2021

KUCHING: COVID-19: Apa pendirian dan 
ajaran Gereja Katolik mengenai vaksinasi? 

Media sosial memberikan banyak mak-
lumat tentang vaksin yang diluluskan yang 
kini tersedia untuk COVID-19. Akan tetapi, 
yang paling banyak difikirkan oleh ramai 
umat Katolik adalah masalah moral dan etika 
dalam menerima vaksin. 

Konferensi para Uskup Katolik Malaysia 
(CBCM) telah mengeluarkan Surat Pastoral 
mengenai vaksin dan imunisasi COVID-19, 
bersama dengan senarai Soalan Lazim ber-
dasarkan Dokumen-dokumen Vatikan, ke-
pada komuniti Katolik pada 4 Februari 2021.

Pandangan Gereja Katolik mengenai vak-
sinasi adalah vaksinasi  merupakan untuk 
kebaikan moral. Prinsip moral berkenaan 
dengan vaksinasi adalah bahawa “bukan 
setakat bergantung kepada kewajipan untuk 
melindungi kesihatan seseorang, tetapi juga 
kewajiban untuk mengerjakan kebaikan ber-
sama.” 

Uskup Agung Kuching Simon Poh, ber-
sama Unit Agama Lain (UNIFOR) dan Ke-
menterian Perpaduan Nasional (KPN) men-
gatakan bahawa “Gereja Katolik Malaysia 
bersolidariti dengan semua yang terkesan 
dengan pandemik COVID-19.” 

Dalam ucapannya kepada umat Katolik, 

Uskup Agung itu mengatakan “setiap orang 
harus bersatu untuk kebaikan dan kesejahter-
aan bersama bagi semua orang di negara 
kita.”

Prelatus itu menjelaskan bahawa program 
vaksinasi Sarawak bertujuan untuk mencapai 
kekebalan kawanan apabila 70-80% orang 
diberi vaksin. Dia meyakinkan umat Katolik 
bahawa “tidak ada masalah etika atau moral 
mengenai pemberian vaksin yang diluluskan 
sekarang berdasarkan ajaran moral Gereja.” 
Uskup Agung itu menyokong rancangan im-
unisasi inklusif kerajaan Sarawak dalam me-
nawarkan vaksinasi COVID-19 kepada se-
mua penduduk tempatan, serta orang-orang 

dari negeri lain dan orang asing yang tinggal 
di Sarawak.

Uskup Agung Simon Poh menyaran-
kan agar umat Katolik membuat keputusan 
tepat berdasarkan hati nurani mereka sambil 
mempertimbangkan status risiko kesihatan 
diri dan keadaan perubatan mereka; mengka-
ji / meneliti maklumat perubatan yang boleh 
dipercayai atau dari sumber laman web yang 
mengenai jenis vaksin, statistik vaksin, hasil 
percubaan, keberkesanan, kesan sampingan, 
dan lain-lain. 

Pilihan untuk menerima atau tidak mener-
ima vaksin adalah peribadi. Di samping itu, 
umat juga harus terus mematuhi SOP kese-
lamatan awam — memakai topeng, menjaga 
jarak sosial 1 meter, meminimumkan kontak, 
dan mengurangi perjalanan yang tidak perlu.

Uskup Agung Simon Poh yang juga meru-
pakan Pengerusi Persatuan Gereja-gereja 
di Sarawak (ACS) telah berbicara dengan 
ketua-ketua Gereja pada 23 Februari, ba-
hawa mereka pada prinsipnya, menyokong 
vaksinasi untuk membantu mencegah COV-
ID-19 di Sarawak dan Malaysia. “ACS tidak 
menyebut mana-mana vaksin yang khusus 
untuk rakyat. Biarlah perkara memilih vak-
sin ini ditangani oleh profesional perubatan 
dalam mentadbir dan memastikan keselama-

tan serta keberkesanan berdasarkan penye-
lidikan dan bukti saintifik,” katanya.

Uskup Agung Simon mendorong semua 
umat Katolik, Kristian, rakan dan orang ra-
mai di Sarawak, untuk selalu mempertim-
bangkan kebaikan bersama semua orang. 
Prelatus itu berkata: “Marilah kita berbicara 
sebagai 'KITA' (bukan ‘saya’) kerana kita 
telah menjalani waktu pandemik ini se-
jak PKP bulan Mac 2020.” Sementara kita 
mengetepikan perbezaan  pelbagai latar bela-
kang, budaya, kepercayaan dan status sosial 
kita , jangan sekali-kali membiarkan politik 
atau ahli politik memecah-belahkan misi kita 
dalam melawan COVID-19. Semoga kita 
berdiri bersama sebagai keluarga untuk ke-
baikan bersama.”

Uskup Agung Simon Poh, bersama den-
gan Uskup Agung Emeritus Peter Chung dan 
John Ha, Uskup Richard Ng, dan lebih dari 
30 paderi dan religius di Keuskupan Agung 
Kuching, telah mendaftar untuk vaksinasi 
tersebut. 

Ketua Gereja lain di Sarawak juga ber-
sedia untuk menerima vaksin. “Kami telah 
membuat keputusan ini dengan mempertim-
bangkan kebaikan bersama umat beriman 
sebagai tanggungjawab pastoral dan sosial 
kami di negara ini,” kata Uskup Agung.

KOTA KINABALU: "Para wanita Ka-
tolik telah memainkan peranan penting 
pada musim pandemik ini. Mereka turun 
padang membantu dan menderma kepa-
da mereka yang memerlukan. 

Sejak PKP Mac tahun lalu, wanita 
Katolik telah banyak memberi sumban-
gan kepada Gereja, mereka tetap datang 
menghias altar Gereja dengan bunga 
meskipun MIsa disiarkan atas talian," 
kata Father Paul Lo. 

Para wanita di paroki ini, kata Paderi 

Paroki Katedral Hati Kudus, Fr Paul Lo, 
tidak kurang hebatnya dalam menyum-
bang dan melaksanakan tugas-tugas ke-
masyarakatan dan kemanusiaan di dalam 
dan di luar paroki semasa wabak terse-
but. 

Sebagai memperingati semangat waja 
kaum wanita, Fr Paul memimpin Per-
ayaan Ekaristi di peringkat paroki pada 
8 Mac, jam 4.00 petang yang dihadiri 
oleh sebilangan kecil para wanita Kato-
lik, dengan mematuhi SOP. 

Di sebalik sifat lemah lembut wanita, tersimpan kekuatan yang utuh
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Sahabat kecil Yesus
Kerana begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini , sehingga Dia telah mengaruniakan Anak-
Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan 
beroleh hidup yang kekal (Yohanes 3:16)

Hello adik-adik,

Mungkin adik-adik sudah 
mendengar bahawa kerajaan 
sekarang sedang menjalan-
kan kempen vaksinasi COV-
ID-19. Walau bagaimana-
pun, ini bukan bermakna 
adik-adik boleh membuang 
pelitup muka atau tidak perlu 
menjaga SOP. Kita harus 
tetap mematuhi SOP, me-
makai pelitup muka, menjaga 
jarak dan sebagainya.
Tetapi sekurang-kurangnya 

dengan kempen vaksinasi ini, 
kita berharap agar kita da-
pat menghadiri Misa dalam 
keadaan normal seperti bi-
asa.
Di sesetengah keuskupan 

juga telah membuka semu-
la Sekolah Minggu. Auntie 
harap, bagi adik-adik yang 
sudah mula ke sekolah Min-
ggu, agar tetap mematuhi 
SOP demi kesihatan dan kes-
elamatan adik-adik sendiri.
Dan jangan lupa, kita 

sekarang sedang memas-
uki Hari Minggu Keempat 
Pra-Paskah. Semoga adik-
adik terus tekun berdoa, 
berpuasa,berpantang dan 
bersedekah. 

Auntie Melly 

Ada ramai adik-adik yang meminta auntie menyediakan permainan susun gambar. Lekatkan gambar di bawah pada kertas manila 
kad. Kemudian gunting mengikut garisan merah. Campur adukkan cebisan gambar dan susun semula dengan rakan-rakan. 

Cari 10 
perbezaan pada 

gambar di 
bawah 
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Menyantuni pelajar SPM dan 
STPM bersama Dr Jerome

KENINGAU: Pertama kali dalam se-
jarah, peperiksaan SPM dan STPM 
tertangguh akibat Pandemik COV-
ID-19. Pelajar yang menduduki 
peperiksaan SPM dan STPM 2020 
terpaksa menduduki peperiksaan 
itu pada bulan Februari 2021 lalu. 
Keadaan krisis kesihatan yang 
tidak menentu menyebabkan para 
guru, ibu bapa dan pelajar mu-
dah berasa bimbang kerana hal ini 
tidak pernah terjadi sebelumnya. 

Bagi memberi semangat kepada 
para pelajar SPM dan STPM 2020, 
Radio Online Kekitaan FM telah 
mengambil inisiatif untuk men-
jemput Dr Jerome Jollie, Pengeru-
si Komiti Pendidikan Katedral St 
Francis Xavier untuk memberikan 
motivasi kepada para pelajar yang 
terlibat.

Dr Jerome, sebelum ke IPG Ken-
ingau, merupakan pendidik di 
beberapa buah sekolah sekitar 
Keningau. Beliau sempat men-
gongsikan kisahnya semasa kecil 
yang bersekolah di Sekolah Cina 
dan selalu mendapat tempat paling 
'belakang'. Namun Dr Jerome tidak 
mahu terus berada di tangga ter-
bawah, dengan bantuan guru dan 
perubahan paradigma, beliau ber-
jaya membuktikan “murid yang se-
lalu nombor ‘uncit itu’ boleh men-
jadi cemerlang dan gemilang.  

DJ Pirut dalam Segmen Gema 
Keuskupan menampilkan topik 
"Menyantuni Pelajar SPM dan 
STPM 2020" dengan tetamu jem-
putan, Dr Jerome Jolly. Dr Jerome 
juga merupakan pensyarah dan 
Ketua Jabatan Pendidikan Jasm-
ani dan Kesihatan di Institut Per-
gurugan Keningau serta terkenal 
sebagai penceramah rohani jem-
putan khususnya Seminar Hidup 
Baru Dalam Roh, bukan sahaja di 
Sabah, malah di luar Sabah dan 
denominasi gereja lain. 

“Menyantuni” bermaksud mem-
beri motivasi, kata-kata semangat 
dan sokongan kepada para pela-
jar SPM dan STPM. Peperiksaan 
nasional itu sudah berlalu namun 
apa yang dikatakan oleh Dr Jerome 
amat baik untuk dibaca dan dire-
nungkan oleh calon pelajar SPM 
dan STPM seterusnya. 

Berikut merupakan petikan ka-
ta-kata motivasi dari Dr Jerome:
l Gereja melalui Komiti Pen-
didikan sentiasa memberi ruang, 

memberi semangat kepada pela-
jar Katolik. Oleh itu Misa Kudus 
untuk pelajar yang menghadapi 
peperiksaan diadakan. Ini mem-
buktikan Gereja prihatin dan 
menghormati perjuangan para 
pelajar.  
l Ada pelajar yang mengalami 
kesedihan kerana rencana mereka 
mungkin terpaksa diubah akibat 
pandemik. Namun, apa yang se-
dang didoakan pasti dalam karya 
Tuhan, Dia mendengar apa yang 
kamu doakan dan pada waktu-
Nya, Dia pasti mengabulkannya. 
l Setiap orang pas-
ti mengalami masa sukar, 
kepahitan,kekecewaan, kesu-
karan dalam kewangan ... per-
cayalah, pada akhirnya, dengan 
iman,  semua akan baik-baik sa-
haja. 
l Give up atau GET UP. Jangan 
cepat menyerah! Dengan bangkit 
(GET UP), kita menghancurkan 
rasa kecewa dan putus asa. Ada 

perkara yang kita tidak dapat 
kawal dan tidak dapat ubah. Kita 
perlu terima seikhlasnya apa yang 
tidak dapat kawal, dan jika kita 
gagal, bangkit semula, memaaf-
kan diri dan jangan menyalahkan 
guru atau keluarga sebaliknya 
memaafkan orang-orang sekelil-
ing dan dirimu sendiri.
l Melangkah dengan kesabaran. 
Tetap senyum kerana Tuhan tahu 
segala-galanya. 
l Selalu bersyukur. Pandemik 
menyebabkan kehidupan kita 
terkongkong dan terbatas. Tetapi 
ia juga memberi pengalaman unik 
misalnya dapat merasai pengala-
man belajar atas talian. 
l Belajar bukan sahaja untuk lu-
lus peperiksaan. Setiap kehidu-
pan ada peperiksaan atau ujian. 
Selesaikan tanggungjawab anda 
sebagai pelajar dengan selalu ber-
doa dan akrab dengan Bapa di 
Syurga.
l Lebih baik menderita semasa 

dalam persiapan peperiksaan dar-
ipada menderita selama-lamanya 
kerana menyesal. 
l Jangan malu bertanya kepa-
da guru jika ada masalah dalam 
pelajaran. Para guru adalah terla-
tih dan pakar. Mereka pasti sen-
tiasa membantu. 
l Masalah lupa - atasinya dengan 
terus mengulangkaji, berlatih se-
hingga pandai, kurangkan masa 
membaca atau mengupdate sta-
tus di FB, Tiktok dan sebagainya. 
l Bulatkan tekad - fokus. 
Kekalkan semangat 
l Kehebatan pelajar bukan pada 
penampilan atau terkenal di me-
dia sosial tetapi terletak pada pr-
estasi!  
l Ubah cara fikir. Cara fikir yang 
negatif harus dikikis. Fikiran yang 
tertutup mudah diserang kuasa 
jahat. "Kuatkanlah dirimu dengan 
rahmat-Nya yang menjadi milik 
kita, kerana kita bersatu dengan 
Kristus Yesus." (2 Tim 2: 1.)

Kenangan Dr Jerome besrsama 1378 belia Katedral St Francis Xavier Keningau dalam sebuah re-
koleksi pada tahun 2019. 
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Kristian di Iraq harus terus tekun berdoa 
melawan virus perpecahan 
BAGHDAD: Pada tahun Tahun 2010, 48 
orang yang sedang beribadat termasuk wan-
ita dan kanak-kanak, dan dua orang paderi 
baharu telah maut dalam serangan teroris di 
Katedral Siro-Katolik Bonda Keselamatan di 
Baghdad. Lebih sepuluh tahun sejak peris-
tiwa mengerikan itu, Sri Paus Fransiskus da-
tang ke tempat ibadat tersebut pada 5 Mac 
2021,  pada hari pertama kunjungan aposto-
liknya ke Iraq.

Kepada orang-orang yang hadir di katedral 
itu, Sri Paus meminta mereka agar tidak per-
nah putus asa, mengajak mereka agar terus 
memperkasakan semangat kerasulan mereka 
dalam menghadapi cabaran sehari-hari, teru-
tama pada masa pandemik ini. 

“Kita tahu betapa mudahnya tertular virus 
keputusasaan yang tersebar di sekitar kita,” 
kata Sri Paus. “Namun Tuhan telah memberi 
kita vaksin efektif untuk melawan virus jahat 
itu. Itu adalah harapan yang lahir dari ket-
ekunan doa dan kesetiaan setiap hari kepada 
kerasulan kita.”

Prelatus itu menyebut tentang kesan pep-
erangan, penganiayaan, kerapuhan asas 
infrastruktur dan ekonomi yang sering me-
nyebabkan migrasi ramai orang Kristian ke 
bahagian lain dunia. Pada masa yang sama, 

Bapa Suci berterima kasih kepada “saudara-
saudara uskup dan imamnya,” kerana tetap 
dekat dengan umat mereka. 

Sangti Papa mendorong mereka untuk 
bertekun dalam usaha  ini, “bagi  memasti-
kan kehadiran umat Katolik Iraq, meskipun 
kecil seperti biji sesawi, tetapi mereka terus 
memperkaya kehidupan masyarakat di Iraq.” 

"Kasih Kristus mendorong kita kepada 
persekutuan universal dan mendorong kita 
untuk membentuk komuniti  saudara dan 
saudari yang saling menerima dan saling 
peduli.”

Dalam ucapannya, Sri Paus menunjukkan 
bahawa kadang-kadang salah faham boleh 
terjadi, “Bagaimanapun juga, kita semua 
orang berdosa. Luka-luka akibat penga-
niayaan, ketidakadilan dapat diubati dengan 
pengampunan dan dengan dialog persau-
daraan, dengan sabar saling menanggung 
beban dan saling memperkuat pada khususn-
ya pada masa-masa percubaan.” — media                 
Vatikan 

BAGHDAD: Ajakan Yesus untuk mencintai, 
yang merupakan inti Sabda Bahagia, meski-
pun tampak lemah di mata dunia, tetapi se-
benarnya ia selalu menang. Di kayu Salib, 
cinta terbukti lebih kuat daripada dosa malah  
cinta mengalahkan maut. Inilah cinta yang 
sama yang membuat para martir menang se-
masa dianiaya.  

Sri Paus Fransiskus berbicara sedemikian 
semasa menyampaikan homili dalam Liturgi 
Ilahi umat Katolik Khaldea di Katedral San-
to Yosef di Baghdad, 6 Mac 2021. Liturgi 
Ilahi adalah Misa dalam ritus Khaldea dan 

ritus Timur lain. Homili Sri Paus itu ber-
dasarkan bacaan hari itu tentang Sabda Ba-
hagia dari Injil Santo Matius. Menurut Sri 
Paus, mempraktikkan kebijaksanaan Sabda 
Bahagia dalam kehidupan sehari-hari mem-
bantu Tuhan memenuhi janji-janji-Nya akan 
perdamaian.

“Cinta adalah kekuatan umat Kristian  
Iraq, yang menderita prasangka, penghinaan 
dan penganiayaan atas nama Yesus. Santo 
Paulus menekankan hal ini dalam bacaan 
kedua Liturgi Ilahi, di mana Dia  mengata-
kan kepada orang-orang Korintus, ‘Kasih 

tidak pernah berakhir’,” tegas Bapa Suci. 
“Meskipun kekuasaan, kemuliaan dan ke-

sombongan dunia lenyap, cinta akan tetap 
ada,” kata Sri Paus seraya menegaskan ba-
hawa praktik Sabda Bahagia meminta kita 
untuk menjadi saksi, hari demi hari, dengan 
hidup lemah lembut, menunjukkan belas 
kasih, dan memiliki hati murni. “Kesaksian 
adalah cara mewujudkan kebijaksanaan 
Yesus,” tegas Sri Paus, seraya menambahkan 
bahawa dunia diubah “bukan dengan kekua-
saan dan keperkasaan, tetapi dengan Sabda 
Bahagia.”  – media Vatikan

BAGHDAD: Krisis yang dihadapi Iraq da-
pat diatasi dengan membangun masyarakat 
berdasarkan persatuan seperti saudara, soli-
dariti dan kerukunan melalui tindakan nyata 
kepedulian dan pelayanan, terutama bagi yang 
lemah dan paling memerlukan. Setelah krisis, 
yang akan membantu kita membangun kemba-
li dunia lebih baik dari sebelumnya adalah keu-
tamaan persaudaraan dan hidup berdampingan 
bagaikan saudara.

Sri Paus Fransiskus menyampaikan nasihat 
itu 5 Mac semasa berucap di hadapan para 
pegawai kerajaan Iraq, diplomat dan perwaki-
lan masyarakat sivil di istana presiden di ibu 
kota, Baghdad.

Dalam ucapan pertama semasa berkunjung 
ke Iraq, lawatan ke luar Itali  yang ke-33, Bapa 
Suci mengatakan bahawa perjalanannya ke 
Iraq terjadi pada masa dunia sedang berusaha 
untuk keluar dari pandemik Covid-19.

Krisis yang melanda tidak hanya kesiha-
tan masyarakat tetapi juga memburukkan lagi 
situasi sosial dan ekonomi. Oleh itu Bapa Suci 
menyeru agar usaha bersama untuk mengam-
bil langkah-langkah yang diperlukan menuju 
pemulihan. Namun yang terutama, krisis itu 
memanggil semua orang untuk “memikirkan 
kembali gaya hidup kita… dan erti keberadaan 
kita” (Fratelli tutti, 33). 

Menurut Sangti Papa, kita perlu keluar dari 
krisis itu “lebih baik dari sebelumnya, dan 
dengan membentuk masa hadapan yang lebih 
menyatukan daripada pada apa yang memisah-

kan kita.”
Kesan bencana perang, terorisme, dan kon-

flik sektarian yang telah melanda Iraq selama 
beberapa dekad, sering kali didasarkan pada 
fundamentalisme yang tidak mampu meneri-
ma hidup berdampingan secara damai dengan 
kumpulan-kumpulan etnik dan agama yang 
berbeza, serta tidak mahu menerima gagasan-
gagasan dan budaya-budaya berbeza.

Hal ini menyebabkan kematian, kerosakan, 
dan kehancuran, bukan sahaja dari segi materi 
malah menyebabkan kesusahan luar biasa dan 
luka-luka yang memerlukan waktu bertahun-
tahun untuk sembuh. 

Sri Paus secara khusus menyebut orang-
orang Yazidi, “mangsa tidak berdosa akibat 
kekejaman brutal dan tidak masuk akal, mere-

ka telah dianiaya dan dibunuh kerana agama 
mereka, identiti serta kelangsungan hidup 
mereka terus terancam.”

Menurut Sri Paus, hanya kalau belajar meli-
hat melangkaui perbezaan dan saling melihat 
sebagai anggota keluarga manusia yang sama, 
kita akan dapat memulai proses pembangunan 
kembali yang efektif dan mewariskan dunia 
yang lebih baik, lebih adil dan lebih manusiawi 
bagi generasi masa hadapan. 

Dalam hal ini, Sri Paus menunjukkan ba-
hawa Iraq, yang mempunyai identiti unik iaitu 
mempunyai komuniti pelbagai agama, budaya 
dan etnik, dipanggil untuk menunjukkan kepa-
da semua orang, terutama di Timur Tengah, ba-
hawa kemajmukan dapat menghasilkan negara 
yang rukun dengan bekerjasama dan saling 

bertoleransi. 
“Untuk hidup berdampingan seperti saudara, 

ia memerlukan dialog sabar dan jujur, yang dil-
indungi oleh keadilan dan penghormatan terha-
dap undang-undang, ini adalah tugas sukar teta-
pi tidak mustahil, yang perlu komitmen semua. 
“Kita perlu mengesampingkan persaingan dan 
perbezaan, saling memandang perbezaan kita 
sebagai anak-anak Tuhan dan Pencipta yang 
satu.” 

Setelah krisis, kata Sri Paus, kita perlu mem-
bangun kembali dengan baik, agar semua orang 
dapat menikmati hidup yang bermartabat. 

Solidariti adalah kebajikan yang menun-
tun kita untuk melakukan tindakan nyata 
kepedulian dan pelayanan dengan perhatian 
khusus bagi yang lemah dan yang paling me-
merlukan. Contohnya mereka yang  kehilangan 
anggota keluarga dan orang-orang yang mere-
ka cintai, rumah dan mata pencarian kerana 
keganasan, penganiayaan atau terorisme.

Bapa Suci turut menyeru para pemimpin 
kerajaan dan diplomat untuk memupuk seman-
gat solidariti persaudaraan ini dengan mem-
banteras penyelewengan atau rasuah dan salah 
guna serta dengan meningkatkan keadilan, 
membina kejujuran dan ketelusan serta mem-
perkuat lembaga-lembaga di bidang-bidang ini. 

Usaha-usaha ini akan mewujudkan 
masyarakat yang stabil dan politik yang sihat  
yang akan memberikan “harapan pasti bagi 
masa hadapan lebih baik khususnya untuk 
orang muda Iraq.— media Vatikan 

Bapa Suci bersama anak-anak Abraham di Iraq: 
Ubati luka-luka ketidakadilan dengan pengampunan 

ERBIL: Sri Paus Fransiskus mengucap-
kan terima kasih yang tulus kepada para 
pemimpin Gereja tempatan di Erbil, ke-
pada Mar Gewargis III, Patriark-Katolik 
Gereja Timur Asiria, Umat Kristian  dari 
pelbagai denominasi, Uskup Agung 
Khaldea, Msgr Bashar Matti Warda, dan 
semua uskup, pemerintah dan pegawai 
kerajaan serta para sukarelawan dalam 
sambutan mereka yang luar biasa semasa 
prelatus itu berkunjung ke Iraq. 

Pada penutup Misa yang dirayakan di 
Stadium Franso Hariri di Erbil, 7 Mac 
2021, Sri Paus dengan tulus menyapa, 
“orang-orang Kurdi yang terkasih,” dan 
memberi penghormatan kepada semua 
umat Kristian  dari pelbagai tradisi, ra-
mai di antaranya menumpahkan darah 
mereka di sini. “Namun para martir kita 
bersinar bersama seperti bintang di langit 
yang sama!” kata Sri Paus. Dan, lanjut Sri 
Paus, “dari sana mereka memanggil kita 
untuk berjalan bersama, tanpa ragu-ragu, 
menuju persatuan yang utuh.” 

Meskipun ramai orang berbahagi kes-
aksian tentang kesedihan dan kehilangan, 
Sri Paus turut memperhatikan kisah-kisah 
“harapan dan penghiburan”, terutama 
berkat “jangkauan amal kasih yang tak 
kenal lelah” dari organisasi-organisasi 
keagamaan setiap agama yang memban-
tu pembangunan kembali dan kelahiran 
kembali masyarakat di Iraq. 

“Iraq akan selalu bersamaku, di ha-
tiku,” kata Sri Paus Fransiskus dan dia 
mendorong semua orang untuk “bekerja 
bersama dalam persatuan untuk masa 
depan perdamaian dan kemakmuran yang 
tidak meninggalkan siapa pun dan tidak 
mendiskriminasikan siapa pun.” – media 
Vatikan 

Kabulkan harapan 
para matir yang 
mahu kita bersatu 

Pemimpin Iraq harus bangunkan 
kembali solidariti persaudaraan
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Gereja-gereja, chapel dan pusat-pusat 
Misa akan dibuka untuk Misa umum ber-
mula dari 13 Mac, Yang Amat Mulia, 
Uskup Agung Julian Leow D.D, Uskup 
Agung Kuala Lumpur telah  menugaskan 
Komisi Liturgi Keuskupan Agung untuk 
mempersiapkan panduan liturgi dan bahan 
sumber kebaktian keluarga untuk sambu-
tan Minggu Suci yang selamat dan ber-
makna. 

A. Garis Panduan Merayakan Liturgi 
Minggu Suci 2021 Dengan Kudus dan 
Selamat

Garis panduan ini yang dikeluarkan 
oleh Keuskupan Agung harus menjadi 
asas penyusunan liturgi Minggu Suci yang 
bermanfaat, bermakna dan selamat oleh 

paroki dan komiti liturgi masing-masing.  

B. Doa Ibadat Minggu Suci untuk 
Keluarga 
Oleh kerana tidak mungkin bagi setiap 
orang dapat kembali secara fizikal ke 
Misa awam kerana kesihatan, umur atau 
keupayaan terhad gereja kita, sumber 
yang memberi makna akan disediakan 
dalam empat bahasa bagi keluarga dan 
individu di rumah. 

Harap maklum bahawa Uskup Agung 
terus memberi pelepasan kewajipan terha-
dap umat dari kewajipan menghadiri Misa 
pada hari Minggu dan hari-hari suci wajib 
tetapi sangat mengesyorkannya mereka 
yang tidak dapat hadir agar mengikuti 
Misa dalam talian dan menggunakan 
bahan renungan di atas untuk kesegaran 
rohani.

C. Memperpanjang Waktu Pembukaan 
untuk Khamis Suci dan Jumaat Agung 
Atas  pe rmohonan  Uskup  Agung , 
Kementerian Perpaduan Nasional telah 

memberi kebenaran melalui surat ber-
tarikh 5 Mac 2021 untuk memperpanjang 
waktu pembukaan Gereja pada Hari 
Khamis Putih dan Vigil Paskah sehingga 
12 tengah malam.

Untuk Misa dan ibadat-ibadat lain (ter-
masuk Ibadat Jumaat Agung), paroki 
harus memastikan bahawa mereka mengi-
kuti waktu pembukaan yang ditetapkan 
oleh Kementerian Perpaduan Nasional:

6.00 pagi - 2.00 petang
4.00 petang - 10.00 malam

D. Misa Krisma Tahunan
Misa Krisma tahunan di mana para pade-
ri memperbaharui janji-janji imamat 
mereka dan di  mana minyak suci 
diberkati dan dikonsekrasi, dijadualkan 
berlangsung pada 24 Mac 2021 di Gereja 
St Thomas More pada jam 6.00 petang. 
Disebabkan kapasiti tempat duduk yang 
terhad, Misa ini terhad kepada para pade-
ri dan tetamu undangan. Ia akan disiar-
kan secara langsung dari TV.ArchKL 
untuk bagi umat beriman yang tidak 

dapat hadir secara fizikal. 
Oleh kerana kita tidak dapat merayakan 

Minggu Suci di gereja-gereja kita tahun 
lalu kerana pandemik dan PKP, marilah 
kita berdoa agar perayaan tahun ini yang 
merupakan ungkapan iman kita, dapat 
dilakukan dengan aman, hormat dan den-
gan sukacita. Seperti yang diungkapkan 
dalam kata-kata pembukaan Vigil paskah: 

“Jika kita memperingati kemuliaan 
Paskah Tuhan dengan cara ini, menden-
garkan firman-Nya dan meraikan misteri-
misteri-misterinya, maka kita akan memi-
liki harapan pasti untuk berkongsi keme-
nangan-Nya mengatasi kematian dan ting-
gal bersama-Nya di dalam Tuhan.”

Fr Michael Chua
Chanselor 
Keuskupan Agung Kuala Lumpur 

Mac 11, 2021

Garis Panduan Liturgi dan Bahan 
Sumber Doa untuk Minggu Suci 2021 
di Keuskupan Agung Kuala Lumpur 

KUALA LUMPUR: Pada 17 Februari 2021, 
Kongregasi untuk Liturgi Suci dan Iba-
dat Ilahi mengeluarkan “Nota kepada para 
Uskup dan Konferensi Episkopal mengenai 
Perayaan Minggu Suci 2021.” 

Nota  itu menyatakan tentang situasi yang 
sangat pelbagai di seluruh dunia pada masa 
pandemik. 

Walaupun Pedoman yang dikeluarkan 
untuk Minggu Suci 2020 tetap diguna-
kan, Nota itu menyatakan, “Uskup, seba-
gai moderator kehidupan liturgi gerejanya, 
diminta untuk membuat keputusan yang 
bijaksana agar liturgi dapat dirayakan den-
gan bermanfaat bagi umat Tuhan dan untuk 
kebaikan jiwa yang dipercayakan di bawah 
gembalaanya, sambil menghormati perlind-
ungan kesihatan dan apa yang telah diten-
tukan oleh pihak berkuasa untuk kebaikan 
bersama.”

Dengan mempertimbangkan pertim-
bangan ini serta harus menyeimbangkan 
masalah / protokol kesihatan masyarakat 
dengan perayaan liturgi yang bermanfaat 
dan bermakna, yang merupakan “sumber 
dan puncak kehidupan Kristiani” (LG no. 
11; CCC 1324), Yang Amat Mulia, Uskup 
Agung Julian Leow DD, telah mengeluarkan 
panduan berikut yang harus dibaca bersama 
dan sebagai tambahan kepada Pedoman 
Keuskupan Agung untuk Perayaan Sakra-
men bertarikh 15 Jun 2020.

A. Hari Minggu Palma.
1. Bentuk Ketiga - Perarakan masuk yang 
ringkas sangat digalakkan untuk mengel-
akkan kesesakan dan isu jarak sosial. Kon-
gregasi duduk di dalam Gereja. Pemimpin 
berarak masuk dari pintu masuk utama di-
iringi beberapa pelayan altar. Pembacaan 
Injil pertama ditiadakan. Paderi memere-
cik air suci ketika berarak masuk. 
2. Atas budi bicara imam, Bentuk Kedua 

- Perarakan Masuk Rasmi - boleh diguna-
kan untuk Misa utama (dengan pembacaan 
Injil pertama). Perarakan boleh dilakkukan 
dari pintu masuk utama, dengan beberapa 
pelayan altar dan tanpa diikuti kongregasi 
yang sedia duduk. 

Palma boleh diberkati oleh paderi den-
gan formula dalam Missale Romawi sebe-
lum Injil pertama (tanpa percikan air suci). 
Dia hanya memberkati dengan Air Suci 
ketika memasuki gereja.
3. Sekiranya menggunakan daun palma, 
kongregasi harus diarahkan untuk mem-
bawa palma mereka sendiri. 

Sekiranya gereja ingin mengedarkan 
palma, ia harus dilakukan oleh para war-
den di pintu masuk Gereja. Palma tidak 
boleh ditinggalkan di atas meja untuk di-
ambil kemudian.  

B. Khamis Putih, Misa Malam Perja-
muan Terakhir Tuhan

1. Mandatum atau Mencuci Kaki. Upacara 
ini, bagi menggelakkan sentuhan, harus 
ditiadakan kerana sudah menjadi pilihan 
di bawah rubrik Missale Romawi.
2.Pemindahan Sakramen Mahakudus, se-
dapat mungkin, harus dilakukan seperti bi-
asa. Ini mesti dirancang dengan teliti sam-
bil mematuhi protokol kesihatan awam. 

Altar untuk peyembahan juga harus ter-
letak di ruang / kawasan yang berventilasi 
baik di mana orang yang ingin membuat 
adorasi dapat menjaga jarak sosial. 

Untuk mematuhi SOP, tempat duduk 
tidak boleh melebihi 30% dari jumlah ka-
pasiti ruang tersebut. Bilangan umat harus 
terhad mengikut slot masa. 
3.Atas permohonan Uskup Agung, Ke-
menterian Perpaduan Nasional melalui 
surat bertarikh 5 Mac 2021 telah memberi 
keizinan untuk memperpanjang waktu 
pembukaan Gereja pada hari Khamis Suci 

dan Vigil Paskah hingga 12 tengah malam. 
Untuk membantu  kerja pembersihan dan 
penutupan, adorasi orang ramai tidak 
boleh melebihi jam 11.30 malam.

C. Jumaat Agung, Memperingati Kes-
engsaraan Tuhan 
1.Bentuk Pertama ketika Mengangkat Salib 
Suci sangat disyorkan (halaman 362 dari 
Misale Romawi). Pembukaan kain selubung 
dilakukan di santuari. Tidak ada perarakan.
2. Penghormatan Salib Suci - hanya paderi 
yang boleh mencium Salib. 
3.Untuk membolehkan umat menghormati 
salib, paderi harus mengangkat salib (ke 
arah umat) untuk waktu yang singkat dan 
mengajak umat memuliakan Salib Suci  dari 
mana sahaja mereka berada (berlutut, mem-
bongkok ke arah Salib). 

D. Vigil Paskah
Bahagian Satu Vigil: Lucernarium

1 Sekiranya umat memegang lilin, mere-
ka harus diarahkan untuk membawa lilin 
mereka sendiri atau jika lilin diedarkan 
oleh gereja, pastikan komiti warden yang 
membahagi-bahagikannya (daripada 
membiarkan lilin di atas meja).
2. Tiada perhimpunan umat di luar Gereja 
untuk api Paskah. Umat harus tetap duduk 
di gereja.
3.Tempat penyediaan Lilin Paskah, nya-
laan lilin dan perarakan harus mematuhi 
protokol menjaga jarak sosial dan tidak se-
sak. Untuk membolehkan umat mengikuti 
bahagian ini, siaran langsung boleh diatur 
agar umat dapat mengikuti upacara ini.
4. Sebagai alternatif, penyediaan Lilin 
Paskah dan penyalaan lilin harus dilaku-
kan di sanctuari.  Perarakan paderi dan 
pelayan altar harus ditiadakan. Nyanyian, 
“Cahaya Kristus” (sebanyak tiga kali)  da-
pat dilakukan dari santuari. 

Bahagian Dua Vigil: Liturgi Sabda 
Sangat disarankan agar jumlah bacaan Per-
janjian Lama terbatas kepada tiga (Keluar-
an 14: 15-15: 1 adalah wajib dan Yesaya 55: 
1-11 harus dibaca jika ada pembaptisan).

Bahagian Tiga Vigil: Liturgi Pembapti-
san

1. Liturgi Pembaptisan dapat berja-
lan sesuai dengan Pedoman Keuskupan 
Agung untuk Merayakan Sakramen - Sila 
rujuk https://drive.google.com/file/d/1
ohVh1Vbt2lFCMFA8QR4ot0UizYJmJ
urh/view dan https://drive.google.com/
file/d/1wyPWt_nNA2Si6ZdfXrCmdVx-
TROk9M445/view2. 
2.Pembaptisan - Pembaptisan dengan ren-
daman ke dalam air harus ditiadakan. 
3. Penguatan - tidak ada peletakan tan-
gan ke atas individu dan diganti dengan 
penumpangan tangan ke atas calon. Pen-
gurapan dengan minyak Krisma harus di-
lakukan dengan menggunakan kapas ber-
sih untuk setiap calon.

Bahagian Empat Vigil: Ekaristi
Komuni harus diberikan secara utuh - hos-
tia yang telah dikonsekrasi 

Air berkat: Bejana Air Berkat di pintu 
masuk Gereja hendaklah dikosongkan 
sebelum dan sesudah Misa. Bagi mereka 
yang ingin mengambil Air Berkat, disa-
rankan membawa air di dalam bekas yang 
sesuai yang kemudian akan diberkati se-
masa Vigil. Mengambil air berkat dari 
bejana pembaptisan atau dari sumber lain 
harus dielakkan.

Masa untuk Vigil Paskah: Misa Vigil 
Paskah harus tidak melebihi jam 11.30 
malam bagi membolehkan Gereja disani-
tasi dan bagi mempersiapkan Misa Hari 
Minggu Paskah. 

Panduan untuk merayakan Liturgi Minggu Suci 2021 
dengan kudus dan selamat 

Keuskupan Agung
Kuala Lumpur 

NOTIS CHANSERI



Sekolah Minggu dibuka semula di 
Keuskupan Agung KK 

MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(MAC)

PENGINJILAN: Sakramen Perdamaian  
– Mari kita berdoa agar kita mengalami 
sakramen perdamaian dan pembaha-

ruan mendalam, agar dapat menikmati 
belas kasihan tanpa batasan dari 

Tuhan. Mac 14, 2021 

KENINGAU: Bertemakan 
‘Wanita Bangkit Mendepani 
Cabaran’, Hari Wanita Sedu-
nia pada tahun ini menjulang 
sumbangan berterusan wan-
ita dalam pelbagai bidang, 
meski dibelenggu pandemik 
COVID-19. 

Pandemik yang melanda 
negara pada masa ini mengu-
ji kehidupan para wanita dan 
di sinilah kita dapat melihat 
kekuatan insan bergelar wanita walaupun berhadapan den-
gan pelbagai cabaran, wanita mampu bangkit dan kekal 
berjaya keluar daripada cabaran tersebut. 

Bersempena Hari Wanita, Radio Online Kekitaan FM 
juga meraikan hari istimewa ini dengan segmen khas 
“Mari kenali Tokoh-tokoh Wanita dalam Alkitab” ber-
sama DJ Didine pada petang 8 Mac lalu. Antara wanita 
dalam Alkitab yang diserlahkan oleh DJ Didine ialah 
Hawa, Sara, Ribka, Yukabad, Deborah, Rut, Elizabet, Ma-
ria dan Marta dari Betania serta Maria Magdalena.

Setiap wanita dalam Alkitab itu memiliki kelemahan 
tetapi kekurangan itu menjadi kekuatan mereka dalam me-
neruskan kehidupan. Semua wanita itu, meskipun berbeza, 
tetapi mereka mempunyai keyakinan kuat yang sama iaitu 
Tuhan, Bapa Syurgawi adalah Kekal dan Berkuasa. 

Hawa, misalnya, wanita pertama dicipta oleh Tuhan 
meskipun sedikit sahaja tentang Hawa dalam Alkitab 
tetapi Hawa adalah wanita yang luar biasa. Kisah Hawa 
mengajar umat bahawa  Tuhan mahu umat memilih-Nya 
secara bebas, menerima tanggungjawab akibat pilihan kita 
dan karya Tuhan tidak akan dipenuhi jika umat tidak bek-
erjasama dengan-Nya. 

Kisah wanita pertama dalam Alkitab ini juga mengin-
gatkan kita bahawa tidak ada apa yang kita lakukan tanpa 
tersembunyi di mata Tuhan. 

KUALA LUMPUR: Pada Feb 27 
lalu, seorang diakon telah ditahbis 
ke jabatan Imamat iaitu Rev Bon-
aventure Rayappan. 

“Kita sangat bertuah dan bersy-
ukur kerana dapat mentahbis Bon-
aventure Rayappan sebagai paderi 
di Keuskupan Agung Kuala Lum-
pur,” kata Uskup Agung Julian 
Leow, yang memimpin Ritus Pen-
tahbisan Imamat Rev Bonaventure 
Rayappan di Gereja Our Lady of 
Lourdes. 

Semasa upacara pentahbisan, 
bagi pihak formator dan komuniti, 
Fr. Frederick Joseph ditugaskan 
untuk memberi kesaksian tentang 
kelayakan Diakon yang berusia 34 
tahun untuk menjadi imam.

Bekas Rektor Kolej General Pu-
lau Pinang, Fr   Gerard Theraviam 
memimpin Doa Litani di mana 
Diakon Bona meniarap sujud di 
hadapan altar. 

Ini diikuti dengan penumpan-
gan tangan oleh para paderi yang 
hadir, kemudian Uskup Agung 
Julian mengucapkan Doa Pentah-
bisan sebelum Fr Vincent Thomas 

membantu paderi yang baharu 
ditahbis mengenakan stola dan 
chasublenya. 

Selepas upacara pentahbisan, 
Fr Bona  meneruskan Misa per-
tama dengan Uskup Agung Julian, 
Uskup Agung Emeritus Murphy 
Pakiam dan Fr Fredrick.

Setelah Misa, imam baru itu 
berkata, “Peristiwa hari ini me-
merlukan saya untuk mengambil 
masa untuk mencerna apa yang 
baru sahaja terjadi...saya memetik 
pepatah dari Afrika, “membesar-
kan anak perlu bantuan sekam-
pung.”  Ini memang benar,kerana 
menurut pengalaman saya, per-
jalanan saya hingga ke hari ini 
telah melihat banyak peristiwa 
berkat, persahabatan dan doa dari 
ramai orang. Oleh itu, hari ini, 
saya ingin mengambil kesempa-
tan ini untuk mengucapkan terima 
kasih kepada Uskup Agung Julian 
Leow, kerana mempercayai saya 
dan mentahbiskan saya menjadi 
imam, juga ucapan terima kasih 
kepada Uskup Agung Emeritus 
Murphy Pakiam yang menerima 

saya memasuki seminari.”
Paderi baharu itu juga mer-

akamkan penghargaannya kepada 
Fr Fredrick, kerana mengalu-
alukannya ke paroki itu, menga-
tur Misa pentahbisan ini dan me-
nawarkan bimbingan berterusan 
dalam pelayanan imamat beliau. 
Fr Bona juga berterima kasih ke-
pada Fr Vincent Thomas, kerana 
telah memberi semangat dalam 
menyahut panggilan serta bimbin-
gan dan sokongannya yang tidak 
pernah padam. 

Kepada para formatornya di 
seminari, Fr Bona mengatakan, 
"Ketika anda sedang membentuk 
kami, saya merasakan kesukaran 
dan kepahitan. 

“Tetapi apabila direnungkan 
kembali, saya amat berterima 
kasih kepada anda kerana mem-
bantu kami menjadi orang Kristian 
yang lebih baik.”

Fr Bona merupakan paderi yang 
ke sebelas berasal dari paroki 
OLL. Beliau meminta para umat 
untuk terus memberkatinya dan 
mendoakannya, dan berdoa lebih 

ramai lagi yang akan dan menya-
hut panggilan. 

Bercakap tentang tema pentah-
bisannya, "Jadilah belas kasihan, 
seperti Bapa kamu yang berb-
elas kasihan, Fr   Bona berkata, dia 
mahu sentiasa diingatkan akan 
belas kasihan Tuhan yang sentiasa 
memanggilnya untuk berbelas 
kasihan dengan semua orang khu-
susnya mereka yang memerlukan. 

Dalam ucapannya, Uskup 

Agung Leow mendoakan Fr Bona 
agar menjadi pelayan Tuhan yang 
setia, berbelas kasihan dan berse-
mangat misionari. Prelatus itu me-
nyeru Fr Bona dan semua paderi 
agar selalu mencari cara kreatif 
bagi membina komuniti kita mela-
lui penginjilan baharu. 

“Semoga Roh Kudus akan sen-
tiasa membimbing Fr Bona dan  
membimbing kita semua,” ujar 
Uskup Agung Julian. 

Paderi baharu mohon terus didoakan

Radio online 
terbitkan segmen 
khas Hari Wanita

DJ Dinine. 

KOTA KINABALU: Berita baik untuk 
para pelajar Sekolah Minggu di Keusku-
pan Agung Kota Kinabalu. 

Pembimbing Rohani Komisi Kateketi-
kal Keuskupan Agung KK, Father Nicho-
las Stephen dalam suratnya mengumum-
kan bahawa pembelajaran Kateketikal 
Mingguan adalah dibenarkan di semua 
paroki naungan Keuskupan Agung KK.

Dalam surat bertarikh 5 Mac terse-
but, Fr Nik mengatakan, "Saya percaya 
dalam masa pandemik ini, semua kelas 
pertemuan mingguan Kateketikal banyak 
yang tergendala dan mengalami kesulitan 
bagi menyampaikan pembelajaran secara 
maya atau online. Walau bagaimanapun, 
keadaan ini tidak menghalang kita untuk 
terus melayani dan mengongsikan Khabar 

Baik tentang Tuhan Yesus kepada semua 
orang dalam pelbagai bentuk komunikasi. 

Menurut Fr Nik, dalam tempoh Per-
intah Kawalan Pergerakan Pemulihan 
(PKPP), pihak kerajaan Negeri Sabah 
pada 4 Mac telah membenarkan semua 

seminar/bengkel/latihan/persidangan 
pameran adalah DIBENARKAN untuk 
beroperasi tertakluk kepada 50% kapa-
siti ruang bilik dengan mematuhi pen-
jarakan fizikal, mewajibkan pemakaian 
pelitup muka dan berdasarkan SOP Am 
perlaksanaan Majlis Rasmi Kerajaan dan 
Swasta. 

Oleh yang demikian, atas nasihat 
Uskup Agung John Wong, maka dengan 
ini dimaklumkan bahawa semua kelas 
pembelajaran agama yang melibatkan 
pembelajaran PMG, kelas IKD dan lain-
lain kelas boleh diadakan bermula pada 
bulan Mac 2021 ini dengan mematuhi 
semua SOP yang telah ditetapkan oleh 
pihak kerajaan dan mengikut ketetapan 
paroki masing-masing. 

PENAMPANG: Pemimpin Gereja Katolik Kota 
Kinabalu, Uskup Agung John Wong mengejut-
kan umat paroki St Michael, Penampang,  yang 
turun padang untuk menderma darah. 

Malah prelatus itu merupakan orang pertama 
hadir untuk menderma darah dalam kempen 
menderma darah di gereja tersebut pada 7 Mac 
lalu. 

Lebih 50 orang umat telah datang untuk men-
derma darah dengan mematuhi SOP. Anjuran 
bersama Paroki St Michael dan Hospital Queen 
Elizabeth serta Persatuan Bulan Sabit Merah 
Penampang itu berjaya menggumpulkan 48 pin 
darah.

Turut menderma darah ialah pembantu paderi 
paroki St Michael, Father Gilbert Marcus. Kem-
pen derma darah ini merupakan acara tahunan 
yang diadakan empat bulan sekali. — CS 

Kempen derma darah di St Michael ada kejutan istimewa

Fr Nicholas Stephen


