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Dan pengharapan tidak mengecewakan, kerana kasih 
Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh 
Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kerana 
waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita 
orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan  oleh 
Tuhan.  

Roma 5: 5-6 

TAKHTA SUCI: 
Dalam video yang 
disiarkan secara 

langsung ke Dataran Sto 
Petrus, Sri Paus Fransis-
kus berdoa untuk mereka 
yang menderita akibat "wa-
bak koronavirus" dan me-
nyeru umat Katolik men-
jalani percubaan ini dengan 
kekuatan iman.

"Saya menyertai para uskup un-
tuk menguatkan semangat para 
umat beriman pada masa sukar ini 
dengan ketekunan iman, kepastian 
harapan dan semangat amal,” ujar 
Sri Paus Fransiskus pada 8 Mac. 

"Musim Pra-Paskah membantu 
kita semua untuk memberikan 
pengertian evangelikal juga penger-
tian pada masa percubaan dan pend-
eritaan ini,” jelas Sri Paus. 

Prelatus itu  memimpin doa An-
gelus yang dirakam di perpustakaan 

Istana Kepausan di Kota Vatikan se-
bagai langkah berjaga-jaga terhadap 
penularan wabak Covid-19. Secara 
tradisinya, Bapa Suci memimpin 
doa Angelus  dari balkoni  istana ke-
pausan yang menghadap ke Dataran 
Sto Petrus.

"Pada hari ini, doa Angelus sedikit 
berlainan kerana saya berada di per-
pustakaan. Tetapi saya melihat anda, 

saya dekat dengan anda," kata Sri 
Paus Fransiskus kepada kerumunan 
yang tidak terlalu ramai, berbanding 
masa sebelum wabak coronavirus. 

“Cara berdoa Angelus seperti ini 
adalah sebagai langkah berjaga-ja-
ga, mengelakkan diri dari kerumu-
nan orang ramai yang boleh menye-
barkan virus,” ujar Sri Paus. 

Kerajaan Itali mengenakan 

kuarantin ketat pada 8 Mac untuk 
wilayah utara dan wilayah  tengah 
Itali, termasuk Milan dan Venesia.

Kebanyakan 5,883 orang yang di-
jangkiti Covid-19 di Itali berada di 
kawasan utara negara itu. Kemente-
rian Kesihatan Itali melaporkan 76 
kes yang disahkan di Lazio, Roma 
pada 7 Mac.

Dengan 233 kematian yang 
berkaitan dengan coronavirus di Itali 
dalam dua minggu — 85 daripadan-
ya telah berlaku dalam tempoh dua 
hari yang lalu. Itali mempunyai 
kematian paling ramai Covid-19 di 
luar China.

Muzium, tapak arkeologi, konsert 
dan pawagam Itali semuanya telah 
ditutup. Semua sekolah dan univer-
siti juga akan terus ditutup di selu-
ruh negara.

Vatikan mengesahkan kes per-
tama coronavirus pada 5 Mac, dan 
kemudian mengumumkan bahawa 
doa Angelus Sri Paus akan disiarkan 
melalui video secara langsung. — 
CNA 

Video Sri Paus Fransiskus memimpin doa Angelus bersiaran secara 
langsung di Dataran Sto Petrus pada 8 Mac 2020. 

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 bahawa kami 

hanyalah 
manusia biasa. 

Bapa, seluruh alam 
semesta Mu mengeluh dan 
berbeban berat untuk ingin 

dibebaskan  dari kuasa 
yang menghancurkan, 
untuk bebas di dalam \

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 s

ebagaimana 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 Kuatkan iman 
dalam menghadapi 
dugaan coronavirus 

MUMBAI: India mengalu-alukan dekri Vatikan 
telah mengumumkan mukjizat yang membuka 
jalan jalan kanonisasi Beato Devasahayam seba-
gai Santo. Beato Devasahayam merupakan bakal 
Santo terbaharu India. 

Walau bagaimanapun, apabila Devasahayam 
diisytiharkan sebagai Beato pada tahun 2012, 
nama yang digunakan ialah Devasahayam Pillai. 
Ini mencetuskan percanggahan kerana Devasa-
hayam didakwa tidak pernah menggunakan nama 
Pillai — yang melambangkan kastanya, selepas 
memeluk agama Katolik pada tahun 1745. 

Nilakandan Pillai dilahirkan pada tahun 1712 
di Tamil Nadu, India, Ketika dibaptis, beliau 
mengambil nama “"Lazarus".  

Selepas meninggalkan agama Hindu, Devasa-
hayam telah mengalami penderitaan akibat dian-
iya dan diganggu iaitu dipukul dan dipenjarakan, 
sehingga pada akhirnya, dia ditembak mati pada 
tahun 1752. Tubuhnya kini berada di Katedral St 
Francis Xavier di Keuskupan Kottar.

Isu mengenai namanya berlanjutan selama 
bertahun-tahun, dan pada tahun 2017,  dua orang 

mantan pegawai India menulis kepada Kardinal 
Angelo Amato – yang kemudiannya mengetuai 
Kongregasi Vatikan untuk Gelaran Santo —
mendesaknya untuk menggugurkan nama Pillai.

"Perlembagaan dan undang-undang India me-
nentang sistem kasta dan terdapat sentimen pe-
nolakan awam terhadap mereka yang mempun-
yai nama kasta. Oleh itu, menambah nama kasta 
pada Santo Gereja Katolik akan merendahkan 

martabat Santo dan juga Gereja, tulis M.G. Deva-
sahayam dan S. Devaraj, seperti yang dilaporkan 
oleh  akhbar The Hindu. 

Fr Z. Devasagaya Raj, bekas setiausaha pejabat 
Dalits dan Backward Castes di Persidangan para 
Uskup Katolik India, mengatakan beliau gembira 
kerana “Devasahayam telah diisytiharkan sebagai 
seorang kudus."

"Beliau seorang orang awam dari agama Hindu 
yang memeluk agama Kristian dan memberikan 
hidupnya untuk Kristus. Setelah diisytiharkan se-
bagai orang kudus, dia adalah milik Gereja Uni-
versal, bukan lagi milik sesebuah kawasan atau 
kasta tertentu,” ujar Fr Raj. 

Meskipun kebanyakan bahan bacaan menggu-
nakan nama “Beato  Devasahayam Pillai," Fr Raj 
menjelaskan bahawa Pillai tidak berfungsi seperti 
nama keluarga – seperti yang dianggap oleh ke-
banyakan orang di dunia – sebaliknya ia merujuk 
kepada kasta. 

Paderi itu bimbang sekirannya nama "Pillai" 
tidak digugurkan, orang suci itu akan terasing 
dalam masyarakat tempatan.  —  Matters Inida 

Vatikan gugurkan “nama kasta” Santo baharu India 

 Beato Devasahayam.

Sri Paus Fransiskus: 
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Jean Vanier: Apa yang patut kita
renungi?  

Seperti kebanyakan orang 
lain, saya sangat terkesan 
dan terganggu dengan pem-

bongkaran kesalahan mendiang 
Jean Vanier. Dia adalah seorang 
yang saya sangat kagumi, dan 
pada kesempatan-kesempatan 
lain, saya banyak menulis dengan 
senyap tentang Jean Vanier. Jadi, 
berita mengenainya amat  menge-
jutkan saya. Apa yang perlu 
dikatakan tentang Jean Vanier 
dalam situasi terbongkarnya kes-
alahan lampau beliau? 

Pertama, bahawa apa yang 
dilakukannya memang sangat 
salah dan membawa penderitaan 
paling tidak kepada wanita-wanita 
yang menjadi mangsa beliau.  
Tanpa mengetahui spesifik apa 
yang berlaku (juga tidak ingin 
tahu jenis kesalahan itu) cukuplah 
untuk mengetahui bahawa ia 
adalah melanggar amanah dan 
kepercayaan. Tiada justifikasi 
yang dapat menutupinya. 

Kedua, apa yang dilakkukan 
oleh Vanier tidak boleh dikaitkan 
dengan penderaan seksual golon-
gan klerus. Vanier bukanlah 
seorang klerus, dan bukannya 
religius kanonik yang berkaul. 
Dia seorang awam, mengamalkan 
hidup tunggal,  pengkhianatannya 
terhadap komitmennya beliau 
untuk hidup tunggal seharusnya 
tidak dikaitkan dengan klerus 
yang didapati melakukan kesalah-
an penderaan seksual. 

Dia melanggar hukum Tuhan 
yang keenam, layak diselar kera-
na ia mencemar komitmen hidup 
tunggalnya dan menyalah guna 
kepercayaan orang lain. Walau 
bagaimanapun, meskipun dia 

telah mencemar kehidupan tung-
galnya, ia tidak mencemar kebai-
kan dan hasil suci daripada hidup 
tunggal apatah lagi dikaitkan den-
gan kes lelaki berkahwin yang 
curang kepada isterinya, dan diha-
dapkan persoalan akan kesahihan 
perkahwinan dan keberhasilan 
panggilan perkahwinan. 

Ketiga, kesalahan Vanier tetap 
tidak menafikan karya-karya ter-
baiknya dalam menubuhkan dan 
mengembangkan L'Arche (Institut 
Kebajikan yang menyokong 
orang dewasa bermental kurang 
upaya). 

Kesalahan itu juga seharusnya 
tidak memberikan impak negatif 
terhadap dedikasi serta kerja yang 
baik di kalangan ramai wanita dan 
lelaki yang telah dan sedang 
bekerja dengan institut itu. 

Anda boleh mengenal ses-
eorang melalui hasil-hasil peker-
jaan atau perbuatannya! Ini diajar-
kan oleh Yesus dan tidak seorang 
pun, tidak dapat menafikan karya-
karya baik yang telah dilakukan-
nya dan terus diperjuangkan serta 
diteruskan oleh L'Arche pada 
lebih pada tiga puluh negara. 
L'Arche adalah karya Tuhan, ber-
kat dari Roh Kudus. 

Ternyata sekarang pengasas 
L’Ache mempunyai kelemahan.  
Ini patut kita terima. Hanya Yesus 
satu-satunya pengasas yang tidak 
m e m p u n y a i  k e l e m a h a n . 
Sesungguhnya kerja yang baik 
dilakukan oleh L'Arche juga 
menunjukkan fakta bahawa 
Vanier adalah  lebih besar daripa-
da dosa-dosanya. Tiada sesiapa 
yang meniru usaha dan perjuan-
gannya yang telah meninggalkan 

warisan yang penuh rahmat itu.
Akhirnya, kekecewaan dan 

kemarahan terhadap Jean Vanier, 
juga adalah peringatan kepada diri 
kita sendiri.  Dalam Injil Lukas, 
seorang lelaki muda datang kepa-
da Yesus dan berkata kepadanya: 
"Guru yang Baik, apa yang harus 
saya lakukan untuk beroleh 
kehidupan kekal?" (18.18-23)

Yesus memberikannya cabaran 
kerana pemuda itu memanggil-
Nya “Guru yang Baik” dengan 
mengatakan, “Mengapa kamu 
mengatakan Aku Baik? Tiada 
siapa yang baik kecuali Tuhan! 
Hanya Tuhan sahaja yang Baik.

Inilah kesilapan kita terhadap 
Jean Vanier, sama seperti kesila-
pan kita yang mengidentifikasi-
kan seseorang yang baik lalu 
menganggapnya sebagai kudus 
serta dikhaskan untuk Tuhan 
sahaja. Seperti sikap kita terhadap 
orang lain, kita juga bersikap sep-
erti itu terhadap Jean Vanier. Kita 
seharusnya tidak kecewa, marah 
atau terlalu marah dengan kesila-
pan Jean Vanier. Tiada siapa, kec-
uali Tuhan, yang sempurna, yang 
Maha Baik, jadi anggapan kita 

terhadap orang baik tetapi akh-
irnya didapati ada kesalahan harus 
berdasarkan firman Tuhan ini.  

Apa yang dilakukan Jean 
Vanier kepada kita memang tidak 
adil  Kita sesungguhnya berasa 
dikhianati. Tetapi, sebaliknya, apa 
yang kita lakukan terhadap Jean 
Vanier juga tidak adil. Kita 
memintanya untuk menjadi Tuhan 
bagi kita dan itu bukan perminta-
an yang adil.

Ketika saya masih seorang sem-
inarian yang berusia dua puluh 
satu tahun, dalam pencarian 
seorang mentor, salah seorang 
guru seminari baru pulang dari 
pusat retret Vanier, begitu gembira 
dan menggambarkan Vanier seb-
agai lelaki yang “paling suci, pal-
ing indah, paling tunggal, ber-
matlamat, rohaniwan” yang per-
nah ditemuinya. 

Minda saya pada ketika itu 
segera mengatakan, “"Tidak ada 
orang yang baik!" Jadi, saya tidak 
mencari Vanier untuk menjadi 
mentor saya. Tetapi lima puluh 
tahun kemudian, saya telah menc-
ari  beliau sebagai mentor. 
Meskipun saya tidak pernah ber-
temu dengannya secara peribadi, 
saya membaca buku-bukunya, 
yang banyak dipengaruhi bebera-
pa orang yang dikagumi oleh 
Vanier (termasuk Henri Nouwen). 

Saya telah menulis sebuah 
Prakata untuk salah satu buku ter-
akhirnya, dan menulis artikel 
penghormatan bagi beliau untuk 
surat khabar apabila dia mening-
gal dunia. Maka, saya juga 
sebenarnya “jatuh cinta” dengan 
beliau sehingga pada masa ini, 
selepas terbongkarnya kesalahan 

Vanier, saya berasa hampa dan 
kecewa. 

Walau bagaimanapun, kekece-
waan adalah fenomena yang 
mencetuskan rasa ingin tahu. 
Selepas pada mulanya terkejut, 
lama-kelamaan anda akan menye-
dari bahawa ia adalah perkara 
yang positif. Perkara ini mengha-
kis ilusi, ilusi palsu dalam fikiran 
seseorang, yang melihat kebaikan 
yang dilakukan oleh seseorang 
lalu mengaitkannya dengan keku-
dusan dan orang yang tidak per-
nah melakukan kesalahan. 
Melalui Jean Vanier, ilusi itu 
adalah di pihak kita, bukan beliau. 
Seperti yang kita ketahui, ada kes-
alahan tertentu dalam hidupnya 
tetapi dalam masa yang sama –  
kesalahan itu adalah dari pihak 
kita juga. 

Ya, pembongkaran kesalahan 
Jean Vanier amat mengejutkan 
saya, tetapi tidak sampai pada 
batin terdalam saya kerana, pada 
dasar hati kita, apabila kita fikir-
kan secara mendalam, kita tahu 
bahawa tidak seorang pun, kecua-
li Tuhan, yang baik, bahawa 
dalam kebaikan tetap tidak ada 
ketidaksempurnaan. 

Sebaik sahaja kita terima itu, 
kita juga dapat menerima bahawa 
tiada siapa yang sempurna, begitu 
juga Jean Vanier. Pada dasarnya, 
kita dapat menerima kenyataan 
ini, bahawa dia telah melakukan 
kesalahan, tetapi Jean Vanier juga 
telah melakukan banyak kebai-
kan, buktinya melalui L’Ache 
yang jelas adalah realiti yang 
membawa banyak berkat. — 
Hakcipta Terpelihara @ Fr Ron 
Rolheiser 1999-2020 

Wanita Samaria dalam Injil 
pada hari ini, Sebenarnya 
ditindas oleh ketidakadi-

lan dan dirinya dirantai dengan rasa 
bersalah kerana mempunyai lima 
orang suami sehingga dia haus un-
tuk mendapatkan kebebasan dan 
kedamaian hati.

Sama seperti wanita tersebut, ma-
nusia sajak dahulu hingga sekarang 
mencuba memuaskan kehausan 
yang sungguh didahagai oleh hati 
manusia ini dipuaskan hanya se-
mentara waktu sahaja melalui harta 
benda yang sifatnya pun hanya se-
mentara belaka. Harta benda dan 
yang sejenis dengannya itu, tidak 
akan pernah memuaskan kehausan 
kita akan kehidupan kerohanian 
sebab pada dasarnya hanya Tuhan 
yang dapat memuaskan segala ben-
tuk kehausan manusia.

Bapa yang maha pengasih dan 
penyayang itu telah memberikan 
kita air kehidupan melalui Yesus 
Kristus. Yesus Kristus berkata: "Se-
siapa minum air, yang akan Ku beri-
kan kepadanya, ia tidak akan haus 
untuk selama-lamanya" (Yoh.4:14). 

Air kehidupan yang diberikan 
oleh Yesus Kristus adalah kehidu-
pan Tuhan, dan oleh kerana Tuhan 
itu adalah kasih, maka kita mener-

ima cinta kasih Tuhan apabila kita 
meminum Air Kehidupan tersebut. 
Paulus sendiri telah mengakui haki-
kat ini bahawa melalui pembaptisan 
kita, "Kasih Tuhan telah dicurahkan 
di dalam hati kita" (Rom.5:5). Kasih 
terhadap Tuhan yang mengalir dari-
pada Roh Kudus- Nya inilah yang 
sebenarnya membuat kita haus sep-
erti umat yang berada di tanah yang 
tandus. 

Persoalannya muncul di sini 
bahawa di manakah Tuhan itu se-
benarnya? Apakah kita masing-
masing sungguh-sungguh melihat 
keberadaan-Nya di dalam kehidu-
pan sesama kita? 

Di dalam kehidupan kita yang 
serba ketandusan ini ditambah den-
gan kehausan jiwa raga kita, apakah 
kita tidak menuntut sesuatu tanda 
dan terus mencari- Nya walaupun 
kita sudah diberi petunjuk? Namun 
kita sungguh beruntung kerana Tu-
han itu maha baik pada kita. Wa-
laupun kita berada di 'padang gu-
run' dan wanita Samaria itu di tepi 
sumur, Tuhan masih tetap hadir dan 
menawarkan penghiburan dan tun-
juk ajar. Hidup seharian kita boleh 
jadi tandus dan merasakan Tuhan 
itu tidak ada. 

Tuhan kelihatannya ada di mana 

-mana tapi bukan pada diri kita. 
Kita telah taat pada peraturan-per-
aturan namun orang-orang yang 
tidak berbuat demikian lebih maju 
pula. Lalu kita berfikir Tuhan itu 
tidak adil. Ini bererti kita sedang 
menghadapi cubaan. Kita mahu 
suatu tanda bahawa Tuhan itu ada 
dan dekat pada kita. 

Kadang-kadang kehidupan ro-
hani kita terasa kering. Kita rasakan 
diri kita berada di dalam suasana 
ketandusan maka akhirnya kita 
pun sebenarnya memerlukan air 
Kehidupan yang mahu ditawarkan 
oleh Yesus itu. 

Lalu apakah yang dapat meng-
hibur hati kita yang haus akan 
kesempurnaan ini? St. Paulus 
memberi kita jawapan yang sung-
guh menghiburkan, "Pengharapan 
tidak mengecewakan, kerana kasih 
Tuhan telah dicurahkan ke dalam 
hati kita oleh Roh Kudus… kerana 
Kristus telah mati untuk kita" (Rm 
5:5-6). 

Jadi, sebenarnya sewaktu kita 
mengalami kekeringan hidup 
kerohanian, Tuhan itu masih tetap 
berkarya di dalam diri kita mas-
ing-masing dengan cara-Nya yang 
tersendiri. Rahmat Tuhan yang 
mengalir ke dalam kehidupan kita 

melalui Kristus itu perlu dikongsi-
kan. Itulah sebabnya sesiapa yang 
meminum air kehidupan yang 
datang daripada- Nya itu: "Akan 
menjadi mata air di dalam dirinya, 
yang terus menerus memancar sam-
pai kepada hidup yang kekal' (Yoh 
4:14). 

Seperti wanita samaria tadi, 
bersediakah kita mengongsikan 
air kehidupan dengan sesama 
yang sungguh memerlukan, sep-
erti orang-orang miskin, sakit, 
buta, kesepian, tersepit dalam 
kancah amalan sosial yang salah, 
ketidakadilan? Dalam hal ini nam-
paknya orang-orang yang kaya pun 
memerlukannya sebab walaupun 
kaya dengan harta benda tapi mis-
kin dalam hal hidup rohani. 

Segala bentuk doa, puasa dan 
tindakan sosial dapat menawarkan 
kepada kita untuk kesempatan men-
cicipi air kehidupan tersebut serta 

mengongsikannya dengan sesama. 
Liturgi sepanjang masa Pra-Paskah 
ini akan membawa kita lebih dekat 
lagi kepada sumber air kehidupan 
tersebut. 

Namun jangan sampai perjalanan 
liturgi tersebut mengganggu kita 
sehingga lupa bahawa inti liturgi 
tersebut adalah air kehidupan. Ba-
hawa Tuhan itu sangat dekat den-
gan kita dan Dia sentiasa berada di 
tengah-tengah kita. 

Pada masa Pra-Paskah ini, kita 
diundang oleh Tuhan untuk selalu 
mengenang dan merayakan per-
jumpaan kita dengan-Nya, yang 
telah mengubah kita, dan yang akan 
selalu mengubah kita. Mari kita 
mengenang pengalaman kasih dan 
pengampunan Tuhan pada masa 
yang lalu dan semoga kita dapat 
kembali mengalaminya di masa 
Pra- Paskah ini.— santapan rohani 
@keningaudiocese.net 

HARI MINGGU KETIGA
PRA-PASKAH

Hidup ini tandus tanpa Air Kehidupan Yesus 

KELUARAN 17:3-7;
ROMA 5:1-2,5-8;

INJIL YOHANES 4:5-42
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1.0 Kami mengesahkan bahawa seorang 
umat dari gereja Gereja Our Lady of Gua-
dalupe (OLOG), Puchong telah diuji positif 
Covid-19. Dia telah diminta oleh pejabatnya 
menjalani ujian pada hari Selasa, 3 Mac 2020, 
dan dimaklumkan hasil ujian itu pada 5 Mac 
2020. Dia telah dimasukkan ke Hospital Sun-
gai Buloh.

2.0 Kami sedang menunggu maklumat 
dan arahan lanjut dari Kementerian Kesiha-
tan (KKM). Kami menjangkakan bahawa 
KKM akan memulakan pengesanan kontak  
dan kedua-dua paroki dan Keuskupan Agung 
memberikan kerjasama sepenuhnya untuk 
mempercepatkan perkara ini.

3.0 Sementara itu, paderi paroki OLOG, 
Fr Albet Arockiasamy telah memaklumkan 
umat parokinya tentang hal di atas dan sudah 
melakukan pengesanan kontak.  Fr Albet juga 
memaklumkan umat parokinya, khususnya 
mereka yang telah dikenalpasti mempunyai 
hubungan rapat dengan pesakit untuk men-
jalani ujian, mengasingkan diri dari sebarang 
kegiatan awam, dan memantau kesihatan 

mereka selama 14 hari. . Beliau bersedia mel-
aksanakan sebarang langkah selanjutnyayang 
diperlukan oleh Kementerian Kesihatan.

4.0. Gereja OLOG juga telah melakukan 
pembersihan dan sanitasi yang menyeluruh 
dari gereja dan bangku-bangku. Gereja seka-
rang ini selamat dan dibuka untuk Misa pada 
hujung Minggu. 

5.0. Kami mengulangi sekali lagi bahawa 
Gereja Katolik komited untuk memastikan 
keselamatan anggota paroki dalam parameter 
yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan 
dan cadangan pakar perubatan. Kami akan 
terus mengawasi keadaan semasa yang pan-
tas berubah. Sementara itu, Uskup Agung 
meminta semua paroki  mematuhi cadangan 
pastoral surat-surat bertarikh 29 Januari dan 8 
Februari 2020 daripada tiga uskup/agung di 
Semenanung Malaysia dan Notis Chanseri 
bertarikh  4 dan 5 Mac 2020. 

6.0 Dalam kenyataan akhbar yang dikelu-
arkan oleh Datuk Dr Noor Hisham Abdullah, 
Pengarah Kesihatan, Kementerian Kesihatan, 
pada 5 Mac, disyorkan bahawa mana-mana 
organisasi dengan seseorang yang terjejas 
oleh kes positif Covid-19 tidak perlu menu-

tup pejabat atau menutup operasi.
7.0 Atas nasihat dengan penasihat peru-

batan kami dan setelah mengambil segala 
langkah yang diperlukan oleh Kementerian 
Kesihatan setakat ini, Keuskupan Agung me-
mutuskan untuk membenarkan semua Misa 
di gereja-gereja untuk diteruskan seperti bia-
sa. Kita tidak boleh mengekang kepentingan 
dan manfaat rohani yang diperolehi daripada 
sakramen-sakramen, terutama pada masa kri-
sis ini. Namun upacara tobat umum telah di-
tangguhkan atas dasar keselamatan kesihatan 
awam kepada paderi pengakuan dan peniten, 
pengakuan secara individu masih disediakan 
di paroki (sebelum Misa dan melalui temu-
janji). Oleh kerana keadaan masih belum 
reda, kami akan terus memantau perkemban-
gannya dan mengkaji semula protokol kes-
elamatan kita dari semasa ke semasa.

08. Uskup Agung Julian Leow, telah mem-
bentuk pasukan bertindak bagi menangani 
krisis-krisis luar biasa yang terdiri daripada 
klerus, doktor dan kakitangan Chanseri untuk 
membantu memantau perkembangan krisis 
ini, untuk menangani isu-isu dengan lebih 
cepat, dan mengkaji semula serta mengesyor-

kan garis panduan keselamatan untuk gereja 
tempatan. Pertanyaan daripada orang ramai 
akan disalurkan kepada pasukan petugas ini 
melalui Pejabat Media Keuskupan Agung.

09. Untuk mengelakkan rasa takut yang 
tidak perlu dan panik, kami menyeru semua 
umat Katolik supaya tidak menyebarkan ber-
ita dan maklumat yang tidak disahkan men-
genai Covid-19. Sila hubungi Pejabat Media 
Keuskupan Agung di mediaoffice@archkl.
org untuk pengesahan sebarang laporan ber-
ita.

10. Uskup Agung telah meminta kita untuk 
menguatkan lagi doa-doa kita dan memo-
hon perlindungan dan penjagaan Tuhan bagi 
umat-Nya. Mari kita terus berdoa bagi mere-
ka yang telah dijangkiti oleh Covid-19, ahli 
keluarga mereka, dan kakitangan kesihatan.

      

Notis Chanseri Keuskupan Agung Kuala Lumpur 

Retret doa Putri Karmel dan 
CSE di Kaingaran, TambunanUSKUP AGUNG JULIAN LEOW 

KEUSKUPAN AGUNG KUALA LUMPUR

USKUP SEBASTIAN FRANCIS
KEUSKUPAN PULAU PINANG 

15 Ulang Tahun ke-100 Chapel
 St Joseph', Bidor, Perak
16 Mesyuarat Tim Pastoral 
 Keuskupan Pulau Pinang (PDPT) 
—  St. Anne's, BM
17 Majlis para Paderi — Stella Maris
 Rekoleksi bulanan para Klerus 
 — Stella Maris  
 Misa Krisma — Gereja Our Lady   
 of Sorrow, Pulau Pinang 

USKUP BERNARD PAUL 
KEUSKUPAN MELAKA-JOHOR 

Diari Para Uskup 
Malaysia 
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TAMBUNAN : Pada 24 - 26 
Januari yang lalu, Kongregasi 
Sister Putri Karmel dan 
Brother Carmelitae Sancte 
Eliae (CSE) telah mengadakan 
Retret Doa bertempat di 
Pertapaan Karmel St. Joseph 
Kaingaran Tambunan. 

Seramai 57 peserta telah 
menyertai Retret Doa ini. 
Menurut Sr. Mary Terisia P.
Karm (Wakil Pelayan Sr.Putri 
Karmel Sabah), Retret Doa ini 
merupakan julung julung kali 
diadakan di Pertapaan Karmel 
Sabah. 

Sr. Terisia turut menjelaskan 
bahawa retret ini merupakan 
inisiatif daripada Father. 
Yohanes Indrakusuma, CSE 
sendiri, selaku Bapa Pengasas 
bagi kedua Kongregasi ini.

Pada masa kini ramai umat 
yang begitu merindukan kasih 
Tuhan dan suasana kehenin-
gan, namun tidak tahu 
bagaimana dan di mana untuk 
mendapatkan suasana kehen-
ingan yang sesungguhnya. 

Terdapat umat yang mencari 
keheningan itu dengan mengi-
kuti program yang dianjurkan 
di luar Gereja Katolik sehing-
ga terkadang menyebabkan 

iman Katolik mereka terpe-
song. 

Oleh sebab itu, melalui 
Retret Doa ini yang banyak 
menerapkan Meditasi Katolik, 
para peserta diberi pengertian 
tentang hidup doa serta di 
bawa kepada suatu hidup doa 
yang akrab dengan Tuhan 
melalui Doa Yesus dan 
Meditasi Jalan. 

Retret ini dimulakan dengan 
Perayaan Misa Kudus yang 
d ip impin  o leh  Father. 
Giovanni Chrysostom, CSE. 

Dalam homilinya, Fr. 

Giovanni menjelaskan bahawa 
Tuhan yang telah memanggil 
umat manusia, bukan kerana 
inisiatif manusia itu sendiri 
tetapi Roh Tuhan yang telah 
memanggil untuk terus diper-
baharui dalam kasih-Nya mel-
alui hidup doa dan hubungan 
yang akrab dengan Tuhan.

Dalam sesi ceramah yang 
disampaikan oleh para Sister 
Putri Karmel, para peserta 
kembali disedarkan betapa   
sangat mengasihi umat-Nya, 
manusia ciptaan-Nya, dan 
sebagai ciptaan-Nya. 

“Kita harus menjadikan Dia 
sebagai pusat dan tujuan 
utama dalam hidup kita. Kita 
harus menyedari siapa kita 
sebagai ciptaan Tuhan. Kita 
manusia yang penuh dengan 
kelemahan dan sering jatuh, 
namun Tuhan yang Maha 
Pengasih tetap mahu memeluk 
dan mengasihi kita. 

Mohonlah rahmat kerenda-
han hati agar kita dapat 
dibawa kepada suatu hidup 
doa kontemplasi yang murni 
serta hidup di hadirat Tuhan 
pada setiap saat dan dengan 
tekun dapat merenungkan sab-
da-Nya pada setiap hari.” 
Demikianlah seruan Sister 
Putri Karmel dalam cer-
amahnya.

Di samping itu, anggota 
K o m u n i t i  T r i t u n g g a l 
Mahakudus (KTM), komuniti 
awam yang merupakan adik 
bongsu  kepada  kedua 
Kongregasi ini (diasaskan 
oleh Bapa Pengasas yang 
sama) seramai empat orang 
juga turut serta membantu 
dalam pelayanan di sepanjang 
Retret ini berlangsung. — 
KOMSOS KTM_Teresa 
Gazim

20-22  Studay Day Staff Seminari dan   
 para uskup — Pulau Pinang

27-29  Seminar Eksorsisme dan 
 Pembebasan — St Anne's Bukit   
 Mertajam

 

16 Mesyurat Exco CFM 
19 Mesyuarat Kewangan Keuskupan  
 Agung  
20 La Salle Heritage dan Legacy Fest  
 2020
20-22  Konferensi para Uskup dan 

BINTAWA, Serian, Sarawak: Umat di 
Paroki Our Lady Star of the Sea terharu 
dan berbangga di atas usaha Rektor mere-
ka, Fr Vincent Chin yang fasih berbahasa 
Iban telah memimpin Misa Kudus dalam 
Bahasa Iban pada 23 Feb lalu. Misa dalam 
Bahasa Iban ini merupakan kali pertama 

diadakan. 
Seramai 390 umat menghadiri Misa yang 

dimulakan pada jam 10.30 pagi. Oleh itu, 
Misa dalam Bahasa Iban akan diadakan 
setiap hari Minggu keempat manakala pada 
hari Minggu lain, Misa diadakan dalam Ba-
hasa Malaysia. — Today's Catholic 

Misa Kudus dalam Bahasa Iban buat pertama kali di 
Gereja OLS, Bintawa 

Seorang Positif Covid-19 di kalangan umat Katolik 
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Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik,

Pada minggu ini, kita memas-
uki Hari Minggu Pra-Paskah 
ketiga. 

Pembacaan Injil pada hari 
ini juga agak panjang. Ia 
adalah mengenai perbualan 
seorang wanita Samaria dan 
Yesus yang mengatakan diri-
Nya adalah Air Yang Hidup!

Adik-adik, apa yang me-
nariknya dalam pembacaan 
Injil ini ialah perubahan pada 
wanita Samaria itu setelah 
berbicara dan mendengar 
kata-kata Yesus. 

Wanita Samaria tersebut, 
pada masa itu, disisihkan 
masyarakat kerana dianggap  
berdosa. 

Tetapi Yesus tidak meng-
hakmi wanita itu, sebaliknya 
mengubah wanita itu menjadi 
pendengar dan pewarta akan 
firman-Nya.

Lihat pada mulanya wanita 
itu agak keliru tetapi lama 
kelamaan, dia mengenal 
Yesus sebagai Mesias!

Adik-adik, auntie percaya 
dengan membaca Kitab Suci 
dan menghadiri Misa Kudus, 
seperti wanita Samaria itu, 
iman kita akan selalu diper-
baharui dan disegarkan untuk 
sentiasa mewartakan Yesus, 
Sang Juruselamat kita! 

Auntie Melly 

Musa memimpin umat Israel ke Tanah Terjanji. Mereka merentasi padang gurun kemudian 
singgah di sebuah tempat bernama Rafidim. Di sana tidak ada air. Tuhan bersabda pada Musa 
untuk memukul gunung batu Horeb maka keluarlah air untuk diminum oleh bangsa Israel. 

(Keluaran 17:3-7).

Cari SEPULUH perbezaan pada gambar di bawah. 

Tuhan bersabda 
kepada Musa 

agar ke Gunung 
Horeb dan me-
mukul gunung 
itu dan ia akan 

mengeluar-
kan air untuk 
diminum oleh 
bangsa Israel. 

(Keluaran 
17:5-6)

Barangsiapa minum air yang akan Ku berikan kepadanya, ia tidak akan haus 
untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan Ku berikan kepadanya, akan 

menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai 
kepada hidup yang kekal! (Yoh 4:14) 

Mari Mewarna 

Bantu Musa men-
cari jalan untuk 

ke gunung Horeb. 
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Alpha bawa belia mengeksplorasi iman
SANDAKAN: Jutaan orang telah 
mencuba Alpha di 169 negara, dan 
telah diterjemahkan ke 112 baha-
sa. Dikembangkan sebagai kursus 
singkat di Holy Trinity Brompton 
di London, pada tahun 1990 Nicky 
Gumbel mengambil alih program 
Alpha dan menemukan bahawa 
ramai orang di luar gereja ingin 
mengeksplorasi iman Kristian. 
Alpha kini berjalan di setiap ba-
hagian dari Gereja secara global, 
termasuk Gereja Katolik Roma, 
Gereja Ortodoks dan semua de-
nominasi Protestan yang utama.
(Untuk maklumat lebih lanjut, 
layari laman sesawang: https://
malaysia.alpha.org/ )

Alpha adalah alat penginjilan 
yang direka untuk menjemput ke-
luarga, kawan dan rakan sekerja 
ke dalam perbualan jujur dan ter-
buka mengenai kehidupan, kei-
manan dan Tuhan. Di Malaysia, 
Alpha dijalankan di gereja, kedai 
kopi, kelompok sel, rumah pan-
jang dan di merata tempat. Tet-
amu yang datang akan mendapat 
inspirasi dan perlengkapan untuk 
mengongsikan berita baik Yesus 
menggunakan Alpha.

Kursus Alpha di Paroki Katedral 
St. Mary, Sandakan telah dijalan-
kan oleh The Forerunners Min-
istry (TFM) di bawah pelayanan 
kateketikal, kali terakhir ialah 
pada tahun 2015. 

Kini, kursus tersebut diaktifkan 
semula!

Kursus Alpha 2020 oleh The 
Forerunners Ministry dimulakan 
dengan satu Sesi Pengenalan 
bertemakan, 'Iman, Penghara-
pan dan Kasih - Korintus 13:13' 
pada 15 Februari 2020, jam 7.30 
malam bertempat di Dewan Pe-
nyembahan Keuskupan Sanda-

kan. Sesi tersebut telah dihadiri 
seramai 40 orang termasuk pihak 
pelaksana. 

Ada yang pertama kali meny-
ertai kursus ini. Dan turut hadir 
untuk memberi sokongan dan 
suntikan semangat adalah Bapa 
Uskup Julius Dusin Gitom, Diakon 
Stephen Esguerra dan Seminarian 
Edward Yahan.

Bapa Uskup Julius dalam uca-
pannya berkata, "Kursus ini 
merupakan satu program menin-
gkatkan iman berteraskan firman 
Tuhan. Apa yang paling penting 
adalah komitmen untuk menyer-
tai setiap sesi sehingga ke peng-
hujung Kursus Alpha. 

Kalaupun tidak ada sijil, apa 
yang diperolehi amat berguna un-
tuk sepanjang hidup, bukan se-
takat dapat berkenalan sesama, 
tetapi pada masa akan datang 
boleh pula menjalankannya un-
tuk mengajak teman-teman lain. 
Kursus ini telah dimulakan oleh 
Gereja Anglikan, tetapi berkesan 
untuk semua orang."

Selepas makan malam bersama, 
sesi pujian dan penyembahan di-
jalankan. Kemudian, Sdri Caroline 
Tai selaku Penasihat Komiti TFM 
dan sebagai pengasas TFM telah 
memperkenalkan serba sedikit 
mengenai latar belakang kewu-
judan TFM dan secara ringkas, 
apa itu Kursus Alpha.

Sesi seterusnya adalah perkong-
sian daripada Saudari Caroline 
Tai, Clare Tivit selaku Bendahari 
Komiti TFM  dan Alice Aban iaitu 
Timbalan Penyelaras Komiti TFM. 
Mereka mengongsikan tentang 
penyertaan mereka masing-mas-
ing dalam Kursus Alpha sejak awal 
sehingga kini. Semua perkong-
sian mereka adalah menyentuh 

perubahan terhadap peribadi 
dan kehidupan sendiri; apa yang 
telah membuat mereka semakin 
mendekati Tuhan setelah terlibat 
secara aktif dalam Kursus Alpha 
sebelum ini.

 Sepanjang sesi juga ada be-
berapa tayangan video diselitkan 
seperti:
a. Introduction - Alpha in a Catho-
lic Context (Perkongsian daripada 
Gereja Katolik mengenai Kursus 
Alpha dalam Konteks Katolik)
b. Is There More to Life Than 
This? (Pengenalan Kursus Alpha)
c. Sesi Hujung Minggu Roh Ku-
dus yang lalu di Paganakan Dii 
Resort, Sandakan yang telah di-
jalankan oleh TFM

Sesi Pengenalan Kursus Alpha 
itu berakhir sekitar jam 10.30 
malam dengan doa penutup dip-
impin oleh Diakon Stephen. 

Beliau sempat mengajukan 
satu soalan renungan oleh semua 
yang hadir pada malam itu, "Why 
am I here?"

Maka dengan itu, TFM menga-
lu-alukan semua yang telah hadir 
pada sesi pengenalan tersebut 
untuk hadir pada tarikh-tarikh 
yang ditetapkan untuk mendapat 
impak dan mengalami sendiri pe-
rubahan yang akan dibawa oleh 
Kursus Alpha terhadap diri dan 
kehidupan mereka masing-mas-
ing.

Minggu Ke-2 Kursus Alpha 2020 
oleh TFM telahpun dijalankan 
pada 23hb Februari bertempat 
di Bilik Kateketikal, Katedral St. 
Mary Sandakan. Sesi berjalan se-
lama dua jam iaitu bermula pada 
jam 1.45 petang dan selesai pada 
jam 3.45 petang. — Tim Doku-
mentasi, Komiti Pelaksana 
Kursus Alpha 2020

SYCC jangkau pelajar MRSM dan Sekolah Seni 
SANDAKAN: Star of Yahweh 
Covenant Community (SYCC) 
merupakan sebuah pelayanan di 
Sandakan yang aktif mengada-
kan pertemuan dan menjangkau 
para pelajar Kristian dari Maktab 
Rendah Sains Mara (MRSM) dan 
Sekolah Seni Sandakan.

Ini bukanlah kali pertama SYCC 
menjangkau dan mengadakan 
pertemuan dengan para pelajar 
tersebut. Sudah lima tahun SYCC  
berjalan bersama para pelajar 

Kristian yang berada jauh dengan 
keluarga. 

Pada 22 Feb lalu,  sekali lagi 
SYCC mengadakan majlis per-
saudaraan dengan para pelajar 
Kristian MRSM  dan Sekolah Seni 
Sandakan. 

SYCC sentiasa peka dengan 
keperluan dan kesukaran yang 
dialami oleh para pelajar dari dua 
buah institusi tersebut yang ber-
jauhan dengan ibu bapa. Pelajar-
pelajar itu juga merupakan mi-

noriti (beragama Kristian) dalam 
kedua-dua buah institusi pendid-
ikan tersebut maka pertemuan 
bulanan ini dapat memberitahu 
kepada para pelajar tersebut ba-
hawa Gereja sentiasa menemani 
mereka! 

Dalam pertemuan baru-baru 
ini, SYCC menguatkan iman dan 
persaudaraan melalui sesi pujian 
dan penyembahan, permainan 
dan perkongsian dalam kumpu-
lan.  



Pembela Asia Bibi 
dan orang miskin, 
kematian matirnya 
dikenang 

Umat Katolik Pakistan berpuasa 
untuk orang Muslim, keamanan 

KARACHI: Keuskupan Agung 
Karachi dan Komisi Keamanan 
dan Keadilan Kebangsaan Konfer-
ensi para Uskup Pakistan menyeru 
semua umat Kristian untuk berp-
uasa pada 6 Mac lalu, untuk pen-
ganut Muslim dan demi keamanan 
di India. 

Pertelingkahan antara agama 
yang tercetus di Delhi telah menge-
jutkan ramai orang dan beberapa 
Muslim di ibu kota India menjadi 
sasaran kumpulan-kumpulan ek-
stremis Hindu. Pertelingkahan itu 
telah menyebabkan 40 kematian 
dan 300 lagi cedera. Masyarakat 
Islam India telah menentang kera-
jaan Narendra Modi, yang baru-
baru ini memperkenalkan undang-
undang kewarganegaraan yang 
mendiskriminasi umat Islam. 

Kardinal Joseph Coutts, uskup 
agung Karachi menyatakan ke-

bimbangannya akan apa yang ter-
jadi di India dan meminta pihak 
berwajib India untuk mengambil 
tindakan yang perlu bagi memasti-
kan keselamatan rakyat tanpa me-
mandang agama atau kasta. 

Saleh Diego, vikar general dan 

ahli komisi kebangsaan untuk 
dialog antara agama keuskupan 
agung Karachi menghargai pen-
dirian Perdana Menteri Imran 
Khan, yang baru-baru ini memuat 
naik post di Twitter yang bertekad 
melindungi semua minoriti di Pa-

kistan. “Sesiapa yang mahu meny-
erang bukan Islam, tempat ibadat 
mereka di negara ini, akan dikena-
kan hukuman berat. Penganut aga-
ma minoriti juga mempunyai hak 
yang sama dengan rakyat lain.”

Kard. Courtts dan Fr Diego juga 

amat menghargai tindakan mereka 
yang berkehendak baik – Kato-
lik, Sikh dan Hindu – yang segera 
membantu mangsa di Delhi. 

Mereka juga mengenang jasa 
Premkant Baghel, seorang Hindu 
yang sekarang ini dalam kead-
aan parah kerana menyelamatkan 
enam orang Muslim dalam keba-
karan. 

Umat Islam di Pakistan menga-
lu-alukan pendirian dunia Katolik 
terhadap dasar pelampau Modi. 
Ucapan terima kasih datang dari 
organisasi nelayan tempatan, teru-
tama dari Jamaat-e-Islami, sebuah 
parti konservatif Islam. 

Salah seorang pemimpinnya, 
Yunus Khan, menekankan bahawa 
semua orang di Pakistan, sama ada 
Muslim atau Katolik, bersatu "un-
tuk kedamaian dan keharmonian 
di dunia". – AsiaNews 
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Sri Paus Fransiskus ajak Gereja 
raya ulang tahun Laudato Si'

FAISALABAD, Pakistan: 
“Shahbaz Bhatti orang beriman 
dan pemimpin yang tidak kenal 
takut.” Demikian kata Father 
Emmanuel Parvez di Keusku-
pan Faisalabad, Paskitan, 
mengenang menteri beragama 
Katolik sempena peringatan 
pembunuhannya yang kesem-
bilan. Menteri untuk Kaum 
Minoriti Pakistan itu dibunuh di 
Islamabad, 2 Mac 2011.

“Dia menerima ancaman 
mati dan kepada orang-orang 
yang menyarankannya untuk 
berpindah, dia berkata: ‘Saya 
adalah murid Kristus, saya tidak 
akan pernah meninggalkan 
negaraku dan rakyatku,’” kata 
Pastor Parvez pada peringatan 
1 Mac 2020 untuk mengenang 
sembilan tahun kematian Bhatti 
di tangan seorang teroris Islam.

Fr Parvez juga mengingat 
bagaimana Bhatti mengkritik 
undang-undang penistaan aga-
ma Pakistan yang kontroversi 
dan bagaimana lantangnya 
beliau dalam membela Asia 
Bibi, seorang wanita Katolik 
yang menjadi mangsa kepada 
undang-undang yang berat seb-
elah itu. 

Kelantangan suara Bhatti 
dalam memperjuangkan Asia 
Bibi telah menyebabkan ke-
marahan golongan ekstrimis 
Islam dan membawa kepada 
pembunuhan dirinya sendiri. 

Pada 2 Mac 2011, ketika 
Bhatti sedang dalam perjalanan 
untuk ke tempat kerja, seorang 
lelaki  bersenjata tidak dikenali, 
menembak kenderaan Bhatti 
dengan peluru yang menyebab-
kan kematiannya. 

Beberapa bulan sebelum 
pembunuhan Bhatti, pada 4 
Januari 2011, mantan gabenor 
Punjab, Salman Taseer, juga 
ditembak mati kerana membela 
seorang kakitangan Kristian. . 

Fr Parvez berkata, pembeba-
san Asia Bibi pada 31 Oktober 
2018 dan diberi perlindungan 
di Kanada, adalah kemenan-
gan terhadap pengorbanan dan 
komitmen Bhatti. 

Fr Parvez berharap Pakistan 
tidak menyerah pada ekstrem-
isme dan terorisme, dan agar 
menyedari tentang penyalahgu-
naan undang-undang penistaan 
agama dan  membuat orang 
yang tidak bersalah menderita.

Bhatti “selalu aktif men-
gusahakan dan mewujudkan 
kesedaran di antara kaum mis-
kin dan tidak bersuara, dengan 
membela perjuangan mereka di 
hadapan penguasa,” kata imam 
itu. 

“Di mana pun terjadi 
ketidakadilan, Bhatti berusaha 
menjadikan dirinya juru bic-
ara orang yang menderita dan 
orang yang dianiaya,” kata Fr 
Parvez — AsiaNews 

VATIKAN: Dalam pesan video, Sri 
Paus Fransiskus bertanya, “Dunia 
seperti apa yang ingin kita tinggal-
kan bagi mereka yang akan datang 
setelah kita tiada lagi di dunia ini? 
Diilhami dengan pertanyaan ini Sri 
Paus mengajak umat agar mengambil 
bahagian dalam Minggu  Laudato Si’ 
pada 16 – 24 Mei 2020. Inilah kem-
pen global tentang peringatan lima 
tahun surat ensiklik Laudato Si’: ten-
tang perawatan rumah kita bersama.”

Dalam pesan itu, Sri Paus memper-
baharui seruan mendesaknya untuk 
menanggapi krisis ekologi. “Tang-
isan bumi dan tangisan orang miskin 
tidak boleh dibiarkan berlanjutan,” 
kata Sri Paus yang kemudian mem-
inta, “Mari kita perhatikan ciptaan, 
karunia Tuhan Pencipta kita yang 
baik. Mari kita rayakan Minggu  
Laudato Si’ bersama-sama.”

Minggu  Laudato Si’ didanai oleh 
Dikasteri untuk Peningkatan Pem-
bangunan Manusia Integral dan di-
kasteri itu mendorong umat Katolik 
untuk mengambil tindakan lebih be-
rani bagi penciptaan dalam inisiatif 

selama seminggu itu. Panduan yang 
disarankan tentang tindakan-tinda-
kan berkesan di laman web Laudato 
Si’ Week.

Pada minggu itu umat diajak meng-
klik toolkit yang berguna untuk mer-
ancang dan mengimplementasikan 
tindakan mereka dan untuk meng-
gunakan risalah-risalah mempro-
mosi menjaga keharmonian alam dan 
membahagikan berita tentang kegia-
tan dengan anggota-anggota mereka.

Peringatan lima tahun Laudato Si’ 
bertepatan dengan peristiwa-peri-

stiwa penting dalam menemui pe-
nyelesaian masalah ekologi. Tahun 
ini adalah batas waktu bagi negara-
negara untuk mengumumkan renca-
na-rencana mereka bagi memenuhi 
tujuan-tujuan perjanjian iklim Paris. 

Pada tahun 2020, akan berlangsung 
konferensi PBB tentang keanekarag-
aman hayat. Dalam konferensi itu, 
umat manusia akan mendapat kes-
empatan untuk menetapkan matlamat 
untuk melindungi tempat dan spesies 
yang menopang semua kehidupan. –  
media Vatikan 

TAKHTA SUCI, Roma: Vatikan bi-
asanya menerima ratusan ribu penzia-
rah selepas musim sejuk untuk berdoa 
khususnya pada musim Pra-Paskah. 

Dengan laporan berita peningkatan 
jangkitan coronavirus, dan sekatan 
perjalanan oleh kerajaan Itali serta 
perintah menutup sekolah, universiti 
dan semua institut sehingga 15 Mac, 
tempat-tempat seperti Katedral Milan 
dan Chapel Sistine di Vatikan, sunyi 
daripada pengunjung. 

Pada Mac, lebih 2,700 orang di Itali 
telah dijangkiti COVID-19 manakala 
107 orang telah mati sejak wabak itu 
merebak di bahagian utara Itali. 

Direktur Pejabat Akhbar Takhta 
Suci, Matteo Bruni, mengatakan ke-
pada para wartawan pada 6 Mac 2020, 
Pusat kesihatan Vatikan telah ditutup 

untuk sementara bagi membasmi ku-
man pada pusat-pusat kemudahan 
yang ditempatkan di tempat umum na-
mun unit kecemasan tetap dibuka. 

Langkah-langkah itu, kata Bruni, 
diambil setelah sehari sebelumnya 
seorang pesakit didapati positif Cov-
id-19. 

Dalam pada itu, Bruni juga men-
jelaskan bahawa Sri Paus Fransiskus 
beransur sembuh dari selesema biasa. 

“Demam Sri Paus semakin pulih dan 

beliau mendapat rawatan pantas. 
Sri Paus terus merayakan Misa Ku-

dus dan aktiviti lain di Kediaman Sta 
Marta. Bruni juga mengatakan kepada 
wartawan bahawa Vatikan memper-
timbangkan cara menghindari penye-
baran virus corona yang selaras den-
gan langkah-langkah yang ditetapkan 
oleh pihak berwajib Itali. Dijelaskan, 
Keuskupan Roma telah membatalkan 
semua “kegiatan nonsakramental” 
hingga 15 Mac,  termasuk Sekolah 
Minggu dan pertemuan-pertemuan 
Gereja. 

Namun, Perayaan Ekaristi tetap 
diteruskan di gereja-gereja Roma den-
gan wadah tempat air suci dikosong-
kan, tidak berjabat tangan ketika Salam 
Damai serta menjaga kebersihan khu-
susnya tangan.  – Media Vatikan 

Vatikan ambil langkah berjaga-jaga wabak 
Covid-19
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Kepada semua paderi dan umat 
paroki di Keuskupan Agung Kota 
Kinabalu

Pada Hari Rabu Abu, 26 Febru-
ari tahun ini, Musim Pra-Paskah 
bermula. Kita berdoa agar masa 
istimewa yang penuh berkat ini 
dapat menyentuh ramai umat un-
tuk pertobatan dan memperbaharui 
kehidupan. Tarikh dan masa bagi 
Upacara Tobat tahunan di paroki 
untuk Pra-Paskah (bermula 2 Mac 
2020) telah pun diterbitkan. 
Namun, sebagai langkah berjaga-
jaga terhadap penyebaran COV-
ID-19 dan mengelakkan bagi 
menggelakkan beberapa dan sen-
tuhan individu semasa pengakuan, 
Keuskupan Agun Kota Kinabalu 
telah memutuskan  keputusan 
perkara-perkara berikut untuk di-
beri perhatian: 

1. Tarikh dan masa yang bagi 
Upacara Tobat di paroki-paroki 
adalah tidak berubah.  
2. Upacara Tobat boleh dirayakan 
seperti biasa, dengan keseluruhan  
Liturgi Sabda (dua pembacaan 
dan salah satunya harus dar Injil). 
Homili, pedoman Pemeriksaan 
Batin dan Doa Sesal. 
3.  Denda Dosa Umum/Sogit akan 
diberikan oleh paderi untuk di-
berikan kepada semua umat, yang 
harus didoakan/dilaksanakan oleh 
setiap Peniten/Pengaku dosa. 
4. Paderi tidak memberikan pen-
gakuan individu tetapi akan mem-
beri Absolusi Umum kepada se-
mua yang hadir. 
5. Paderi yang memimpin boleh 
membenarkan Peniten yang telah 
melakukan dosa besar ke Pen-
gakuan Individu secepat yang 
boleh. Oleh itu, dengan mengam-

bil kira situasi wabak COVID-19 , 
paroki boleh menganjurkan jadual 
pengakuan individu di paroki ter-
tentu pada masa yang ditetapkan. 
Kami menyeru semua paderi dan 

umat Paroki di Keuskupan Agung 
untuk mengikuti peraturan dan 
kami mengucapkan kepada semua 
umat.

Selamat menjalani Pra-Paskah 
yang sukacita dan bermanfaat.  

Bergantung kepada perkemban-
gan wabak COVID-19, panduan-
panduan lain mungkin akan di-
berikan oleh Keuskupan Agung ini 
dalam masa terdekat. 

Uskup Agung John Wong
Keuskupan Agung Kota Kinabalu

22 Februari 2020

Langkah mencegah risiko 
jangkitan COVID-19 

Keuskupan Agung Kuala Lumpur 
Kami telah menerima beberapa 
pertanyaan daripada ibu bapa, 
katekis dan paderi sama ada 
perlu meneruskan kelas kateke-
tikal (Sekolah Minggu) dan 
aktiviti-aktiviti kateketikal lain. 

Kami telah menyedari baha-
wa Kementerian Kesihatan atau 
Kementerian Pendidikan belum 
ada mengeluarkan sebarang 
arahan untuk penutupan se-
kolah awam atau swasta kerana 
keadaan sekarang masih belum 

di tahap kritikal. 
Namun, langkah-langkah 

berjaga berikut harus diambil 
untuk memastikan keselamatan 
pelajar dan Katekis kita:

a) Sesi-sesi IKD dan kelas-
kelas Kateketikal adalah ber-
jalan seperti biasa sehingga 
notis lebih lanjut. 
b) Ibu bapa diingatkan agar 
anak-anak tidak keluar dari 
rumah sekiranya ada tanda-
tanda demam dan Katekis ke-

las harus diberitahu. 
c) Kelas tidak dipanjangkan 
melebihi waktu biasa yang 
ditentukan. Aktiviti-aktiviti  
tambahan (cth lawatan, jang-
kauan) harus dikurangkan.
d) Pelajar harus diajar untuk 
menjaga kebersihan diri dan 
pengsanitatasi tangan 
e) Semua aktiviti perkhe-
mahan luar (stay-in kem) di 
mana pelajar diminta untuk 
bermalam harus dibatalkan. 

Sebagai ganti, kem non stay-
in dengan waktu singkat dan 
dianjurkan dalam paroki  ada-
lah digalakkan.  

Fr Michael Chua
Chanselor Keuskupan Agung 
Kuala Lumpur

5 Mac 2020

Kepada semua umat beriman 
MJD

1. Keuskupan Keuskupan Johor 
(MJD) akan mengikuti garis 
“Panduan Sakramen Tobat/
Rekonsiliasi dengan Absolusi 
Umum, Pra-Paskah 2020” yang 
telah dikeluarkan oleh Uskup 
Agung John Wong dari Keusku-
pan Agung Kota Kinabalu, ber-
tarikh 22 Februari 2020.

a. Tarikh dan masa yang bagi 
Upacara Tobat di paroki-
paroki adalah seperti yang 
telah dirancang dan diumum-
kan.   
b. Upacara Tobat boleh diray-
akan seperti biasa, dengan 
keseluruhan  Liturgi Sabda 
(dua pembacaan dan salah sa-
tunya harus dar Injil). Homili, 

pedoman Pemeriksaan Batin 
dan Doa Sesal. 
c.  Bagi mereka yang telah 
melakukan dosa berat, pen-
gakuan individu dicadangkan 
dalam paroki sendiri dengan 
masa yang ditetapkan. (Tetap-
kan jadual dan masa pen-
gakuan pada setiap paroki).
Semoga kita bertekun dan 

tabah pada masa yang tegang, 
Pra-Paskah dan pengorbanan. 

Bersama membina Kerajaan-
Nya.

Uskup Bernard Paul, DD
Keusukupan Melaka Johor

24 Februari 2020

Keuskupan Agung Kota Kinabalu 

Wabak COVID-19 di Malaysia 
telah menyaksikan peningkatan 
bilangan kes tersebut baru-baru 
ini. Kementerian Kesihatan, 
Malaysia telah melaporkan 14 
kes baru pada 4 Mac, 2020 yang 
membawa kepada 50 kes setakat 
ini di Malaysia. Keuskupan Pu-
lau Pinang telah memulakan 
langkah-langkah bagi mengawal  
jangkitan  COVID-19 dari ma-
nusia ke manusia, di dalam ger-
eja dan masyarakat kita.

Sehubungan dengan hal ini, 
semua Upacara Tobat pada masa 
Pra-Paskah tahun ini ditang-
guhkan serta merta. Disebab-
kan kecemasan dan keperluan 
mendesak, Uskup Pulau Pinang, 
Rt. Rev. Sebastian Francis telah 
membuat keputusan bahawa se-
mua Misa pada 22 & 29 Mac 
2020 iaitu hari Minggu keem-
pat dan kelima Pra-Paskah, pa-

deri yang memimpin hendaklah 
memberi Absolutsi Umum ke-
pada semua yang hadir.

Bagi chapel dan pusat Misa di 
Keuskupan Pulau Pinang, Abso-
lusi Umum akan diberikan pada 
bila-bila masa semasa Musim 
Pra-Paskah. Namun, para pa-
deri diminta untuk meluangkan 
waktu bagi pengakuan individu 
apabila diperlukan.

Uskup juga meminta agar 
semua paroki, paderi, umat 
mengambil langkah-langkah 
yang perlu untuk mencegah se-
barang kemungkinan jangkitan 
dan yang lebih penting men-
gurangkan penyebaran jang-
kitan dalam masyarakat kita. 
Langkah-langkah berikut harus 
digalakkan sebagai sumbangan 
umum kita dalam memupuk 
langkah-langkah  pencegahan 
yang baik. 

l Mana-mana orang yang 
merasa sakit atau mengalami 
gejala influenza diminta tidak 
keluar dari rumah sehingga 
kembali sihat. Sila elakkan 
diri daripada berkumpul dalam 
mana-mana perhimpunan mis-
alnya misa, mesyuarat atau 
majlis persaudaraan.
l Cuci tangan dengan kerap. 
Kebersihan tangan yang betul 
harus diamalkan setiap masa
l Semua individu yang baru 
kembali dari China, Korea, 
Jepun, Itali dan Iran dinasihat-
kan untuk melakukan kuaran-
tin diri selama 14 hari sesuai 
dengan arahan Kementerian 
Kesihatan, Malaysia.
Mengikuti arahan di atas di-

harapkan dipatuhi agar dapat 
mencegah penyebaran COV-
ID-19.Gereja akan sentiasa 

mengamalkan doa, iman dan 
menghormati akan kesihatan dan 
kesejahteraan rakan-rakan kita 
dalam tempoh ini di mana selu-
ruh masyarakat global berusaha 
memerangi dan membendung 
virus itu daripada terus menular. 
Untuk maklumat lanjut dan per-
tanyaan mengenai perkara ini, 
sila hubungi Chancery semasa 
waktu pejabat (Isnin hingga Ju-
maat dari 9.00 pagi - 5.00 pe-
tang). Pusat Keuskupan Katolik 
Chancery Tel: 04-2292742

Marilah kita terus berdoa un-
tuk Penyembuhan dan Rahmat 
Tuhan.

Fr Dominic Santhiyagu, J.C.L 
Timbalan Chanselor Keusku-
pan Pulau Pinang 

5 Mac 2020

Keuskupan Pulau Pinang 

Keuskupan Melaka Johor 

Kepada para paderi,

Pasukan Petugas COVID-19 telah 
bekerja keras dengan paroki-paro-
ki akan kesediaan mereka me-
neruskan Misa. 

Oleh kerana tidak semua paroki 
bersedia untuk meneruskan Misa 
dan agar tidak mengganggu tugas 
pengesanan kontak, maka bagi 
umat yang sudah bersedia mengi-
kuti Misa,  
1) Misa Senja dan Minggu Hari 
Minggu diadakan pada 14 Mac 
dan 15 Mac, dan mengamalkan 
langkah berjaga-jaga dalam ger-
eja. Misa diadakan berdasarkan 
garis panduan dan nasihat KKM.
2) Misa harian juga dimulakan 
pada  16 Mac 2020

Walaubagaimanapun, langkah 
berjaga-jaga masih perlu dia-
malkan, mereka yang tidak ingin 
mengambil risiko dikecualikan 
daripada menghadiri Misa untuk 
memenuhi Obligasi Ahad. Kewa-
jipan ini boleh dipenuhi sama ada 
menyertai Misa melalui talian, 
atau menghabiskan masa dalam 
doa. Untuk maklumat lanjut, layari 
www.catholic.sg

Uskup Agung William Goh
Keusukupan Agung Singapura

5 Mac 2020

Keuskupan 
Agung 
Singapura 

Pedoman Sakramen Tobat/Perdamaian dengan Absolusi Umum

Absolusi Umum semasa Misa hari minggu

Kelas-kelas Katekismus, IKD dan aktiviti-aktiviti Kateketikal

Penerusan Misa 
di paroki-paroki



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

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(MAC)

Penginjilan: Katolik di China. Kita ber-
doa agar Gereja di China dapat memper-

tahankan iman kepada Injil dan 
bertumbuh dalam kesatuan. 

Mac 15, 2020 

Lawatan pastoral Bapa Uskup 
Julius ke St Fidelis, Telupid 

TELUPID: Pada 13 Februari 
yang lalu, Uskup Julius Dusin 
Gitom telah mengadakan lawa-
tan pastoral ke St. Fidelis, Kg. 
Kiabau. Setibanya di sana, Bapa 
Uskup telah meluangkan masa 
bersama belia dan umat yang lain 
dalam aktiviti santai seperti me-
mukat ikan dan memasang panc-
ing. Keesokan harinya, program 
diteruskan dengan perayaan Misa 
Kudus di Chapel St. Fidelis pada 
pukul 2.00 petang. Turut bersama 
merayakan Misa Kudus ialah 
Father Daffrin Diwol, pembantu 
paderi paroki St. Martin, Telupid 
dan Father Christopher Ireneus, 
pembantu paderi Katedral St. 
Mary, Sandakan. 

Bapa Uskup dalam homilinya 
menyatakan bahawa umat di St. 
Fidelis telah menunjukkan tanda 
sokongan mereka dalam men-
dukung Visi dan Misi Keusku-
pan dan berharap agar mereka 
sentiasa memberikan sokongan 
sepenuhnya dalam usaha mereal-
isasikan Visi dan Misi ini.

Selesai Misa Kudus, umat 
berkumpul di luar pintu masuk 
untuk upacara pemberkatan plak 
Visi dan Misi serta doa keuskupan 
yang disempurnakan oleh Bapa 
Uskup. 

Selepas saja upacara pemberka-
tan, umat bersama-sama memba-
cakan Visi, Misi dan doa Keusku-
pan dengan penuh semangat yang 
dipimpin oleh Sdra Didacius Ire-
neus, Pengerusi KUK St. Fidelis, 
Kiabau.

Kemudian umat berkumpul 
di perkarangan dewan mini St. 

Fidelis bagi upacara perasmian 
sempena penambahan bangunan 
(atap) di bahagian hadapan de-
wan mini dan sekitar rumah rehat 
paderi. 

Seusai upacara itu, umat 
berkumpul di dewan mini ber-
sama Bapa Uskup dan para pa-
deri untuk acara makan bersama 
bagi meraikan kesyukuran tahun 
baharu 2020. Selain acara makan 
bersama, pelbagai persembahan 
pentas turut disediakan seba-
gai pengisian program. — Clly 
Gulimit / Bertram Lansing

MEMBAKUT : "Mengasihi, Men-
genali, Mengongsikan Kristus" 
merupakan tema sambutan Hari 
Katekatikal SeMalaysia peringkat 
paroki St. Patrick Membakut pada 
16 Febuari 2020 yang lalu. 

Bersempena sambutan tersebut, 
satu sukaneka telah dianjurkan 
oleh Komiti Katekatikal paroki St 
Patrick Membakut selepas Mis Ku-
dus yang disertai oleh para pelajar 
PMG dan Krisma dari gereja pusat 
paroki dan enam stasi luar paroki 
yang lain.

Kira-kira 70 orang peserta 
mengambil bahagian dalam em-
pat acara yang dipertandingkan. 
Pengerusi Komiti Katekati-
kal paroki, Hyacintha Gerardus 
berkata, sukaneka merupakan satu 
acara yang dirasakan sesuai oleh 
pihak penganjur untuk merapat-
kan hubungan di kalangan pelajar 
katekatikal dan guru pembimbing 
dari kawasan gereja pusat dan stasi 
luar. 

Beliau berharap agar melalui ak-
tiviti seperti begini, pelajar kateka-
tikal akan dapat mempraktikkan 
apa yang dipelajari dari kelas pem-
bimbingan terutama dalam usaha 
mengasihi dan mengenali Kristus 
melalui orang lain. 

Hyacintha juga mengucap-

kan terima kasih kepada semua 
umat yang telah memberi sokon-
gan dalam bentuk doa dan mate-
rial, terutama kepada MPP serta 
komiti-komiti lain seperti Komiti 
KOMSOS dan Komiti Pelayanan 
Kanak-Kanak,  yang telah mem-
bantu melaksanakan semua acara 
sukaneka.

Clara Germainne Peter, 11,  salah 
seorang peserta kanak-kanak yang 
mewakili PMG berkata, sukaneka 
merupakan program yang sangat 
menggembirakannya kerana dapat 
bermain dan berkenalan dengan 
rakan PMG dari stasi luar. "Saya 
harap sukaneka akan diadakan lagi 
pada masa hadapan dengan acara 
yang lebih seronok" katanya lagi 
walaupun kumpulannya tidak me-
menangi sebarang acara. 

Suimeh Hiloh, seorang guru 
pembimbing dan juga ibu kepada 
salah seorang pelajar PMG berkata 
suasana meriah aktiviti ini dapat 
menjadi semangat kepada pelajar 
sekolah minggu untuk meneruskan 
pembelajaran mengeratkan lagi 
hubungan di antara sesama. 

Acara pada hari tersebut diakhiri 
dengan acara penyampaian hadiah 
di kalangan pemenang serta peny-
ampaian hadiah tiket bertuah. — 
KOMSOS-SPM

6,000 umat hadiri 
Misa Rabu Abu
di Keningau  
KENINGAU : “Penandaan Abu 
Suci merupakan ungkapan kerelaan 
kita, pengakuan kita bahawa kita 
orang lemah yang sentiasa berdosa 
dan ingin mengambil sikap bertobat 
sepanjang Pra-Prakah ini.” Ujar YM 
Bapa Uskup Cornelius Piong, sele-
bran Misa Senja Rabu Abu pada 25 
Februari 2020. 

Meskipun dalam kebimbangan 
penularan COVID19 namun lebih 
6000 orang umat telah menghadiri 
Misa Senja yang diadakan di Dewan 
Solidariti Dataran Keuskupan Ken-
ingau.

Bapa Uskup mengambil kes-
empatan itu untuk menyeru para 
katekumen agar mempersiapkan 
diri dalam masa Pra-Paskah supaya 
benar-benar terbuka mahu mengikut 
Yesus. Bukan hanya kerana lulus 
dalam pembelajaran bertulis tetapi 
juga mahu mengikuti Yesus dan   
mengasihi Dia. 

Peringatan juga disampaikan 
kepada umat yang sudah dibaptis 
untuk memeriksa ketidaksempur-
naan pada diri sendiri, menilai kes-
etiaan kepada Yesus dan terus mem-
perkuatkan lagi kesatuan dengan 

Tuhan.
“Pra-Paskah bukanlah semata-

mata untuk berpuasa dan pantang 
sahaja, tetapi fokus utama kita ada-
lah bagaimana untuk memperbaha-
rui, memantapkan dan memperkuat-
kan lagi kesatuan, kesetiaan serta 
kekudusan kita terhadap Yesus. Satu 
kesempatan juga untuk merenung 
sejauh mana peranan kita dalam ke-
luarga, Gereja dan sekeliling seter-
usnya memperbaiki segala kekuran-
gan itu.”

“Pra-Paskah ini juga bermaksud, 
tidak mementingkan diri kita sahaja 
dan merupakan kesempatan kita 

bagi mendisiplinkan diri. Selama 40 
hari ini, ambillah kesempatan untuk 
lebih fokus kepada relasi dengan 
Tuhan dan merenungkan kesatuan, 
kesetiaan serta kekudusan kita. Sen-
tiasalah datang kepada Yesus dan 
mengambil masa untuk mendengar 
dan merenungkan Sabda Tuhan.” 
ujar Uskup Cornelius. 

Tradisi mengoles Abu Suci di dahi 
diteruskan di Keuskupan Keningau. 
Namun begitu, langkah-langkah ke-
bersihan diutamakan sebelum dan 
selepas komuni dan pengolesan 
Abu Suci pada dahi. — KOMSOS 
KSFX_An Richard 

Komiti Kateketikal 
Membakut anjur Sukaneka 

Majlis Makan Amal 
Valentine untuk dana 
pembangunan Gereja 

KENINGAU : Buat julung 
kalinya, Majlis Makan Amal 
Valentine Paroki Katedral St 
Francis Xavier telah diadakan 
di Juta Grand Ballroom, Hotel 
Juta.

Pada kali ni juga, majlis ma-
kan amal ini diadakan selama 
dua hari iaitu pada 13-14 Feb-
ruari 2020.

Tujuan makan amal ini ada-
lah dikhaskan untuk pemban-
gunan Pusat Ziarah Keluarga 
Kudus Nulu Sosopon (PZK-
KNS), namun bukan hanya 
PZKKNS tetapi  juga bagi 
penambahbaikan bangunan-

bangunan gereja sekitar Paro-
ki KSFX dan seluruh Keusku-
pan Keningau. 

Bapa Uskup Cornelius 
Piong mengucapkan terima 
kasih kepada yang hadir dan 
memberikan sokongan.

"Usaha seperti ini merupa-
kan sokongan kita antara satu 
sama lain dan ungkapan cin-
takasih kita terhadap Tuhan 
dan kepada Gereja. Ungkapan 
cintakasih itu sememangnya 
memerlukan pengorbanan dan 
salah satunya adalah Majlis 
Makan Amal ini," ujar Uskup. 
— KOMSOS KSFX


