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Mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berk-
enan kepada Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam 
daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Tuhan 
diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki 
Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. 

Roma 8: 8-10 

FATIMA, Portugal: Pada 25 Mac, ne-
gara-negara dari seluruh dunia  dikon-
sekrasikan kepada Hati Kudus Yesus 
dan Hati Maria Tidak Bernoda  dalam 
sebuah liturgi yang dirayakan di ka-
wasan Suci (shrine) Santa Perawan Ma-
ria dari Fatima. 

Di tempat itulah, di mana pada tahun 
1916 dan 1917, Santa Perawan Maria 
telah menampakkan diri kepada tiga 
orang kanak-kanak Portugis.

Sebagai tindak balas terhadap pan-
demik coronavirus di seluruh dunia, 
konferensi para uskup Portugis mengu-
mumkan beberapa minggu lalu bahawa 
pada petang 25 Mac, mereka meng-
konsekrasikan semula Portugal kepada 
Kristus dan Maria. 

Tidak lama selepas pengumuman itu, 
konferensi para uskup Sepanyol me-
minta agar negara mereka juga dikon-
sekrasi  dalam liturgi yang sama. 

Setiausaha Agung konferensi para 
uskup Portugis memberitahu member-
itahu ACI Digital, rakan berita bahasa 
Portugis CNA, bahawa negara-negara 
lain turut menyertai inisiatif itu den-
gan memohon kepada konferensi para 
uskup.

Semasa liturgi 25 Mac, Kardinal 
Manuel Clemente, Patriak kepada Lis-
bon, bersama Kardinal António Mar-
to, uskup keuskupan di Fatima, telah  
memimpin rosario, sebelum mengkon-
sekrasi Semenanjung Iberia, bersama-
sama  negara-negara yang telah memo-
hon untuk dimasukkan dalam liturgi 

itu, kepada Hati Kudus Yesus dan Hati 
Kudus Perawan Maria Tidak Bernoda. 

Pandemik coronavirus telah menjang-
kiti hampir 400,00 orang, dan memb-
bunuh lebih daripada 16,000 di seluruh 

dunia. Di Portugal, lebih daripada 2000 
telah dijangkiti dan lebih 20 orang ter-
bunuh. Di negara jirannya,  Sepanyol, 
lebih daripada 30,000 telah dijangkiti, 
dan 2,200 telah terbunuh. — CNA

Doa kepada 
Perawan Maria, 

Sang Ratu Kesihatan 

Wahai Maria,
Engkau selalu menyinari jalan kami

Sebagai tanda penyelamatan 
dan harapan.

Kami mempercayakan 
diri kami kepada 

Sang Ratu Kesihatan 
untuk yang Sakit,

 Yang di kaki salib mengambil bahagian 
dalam penderitaan Yesus,

Setia dan Teguh di dalam iman. 
Engkau pelindung orang-orang Romawi, 

Tahu apa yang kami perlukan 
dan kami percaya engkau 

akan menolong, agar seperti di Cana, 
Galilea, 

kami dapat kembali untuk bersukacita
 dan berpesta selepas tempoh percubaan ini. 

Bantulah kami, Bonda Kasih Ilahi,
Untuk menyelaraskan diri dengan 

kehendak Bapa  Dan untuk menyahut
 kehendak Bapa

Dan untuk melakukan 
apa yang disabdakan oleh Yesus,

Dia yang telah mengorbankan diri-Nya 
demi penderitaan kami 

dan mengangkat dukacita kami
memimpin kami melalui Salib,

kepada sukacita 
dan kebangkitan.

Amen.

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

coronavirus 

Para Uskup Portugis undang negara-negara 
dunia dikonsekrasi  di Fatima 

Para Uskup Portugal telah mengundang negara-negara dunia, bagi menyertai 
mereka, untuk  mengkonsekrasi negara mereka kepada Hati Kudus Yesus dan 
Hati Maria Tidak Bernoda pada 25 Mac 2020. Gambar: CNS. 

KUALA LUMPUR: Gereja 
Katolik di Malaysia telah 
menerbitkan pedoman 

penangguhan semua Misa Kudus 
umum untuk Minggu Suci, Tridu-
um dan Misa Kudus Paskah. 

Para paderi akan merayakan Misa umum 
sepanjang masa ini secara peribadi. Uskup 
Agung Julian Leow, Presiden para Uskup 
Konferensi Malaysia dalam surat pastoral 26 

Mac berkata, 
Memandangkan sekatan PKP dan laran-

gan perhimpunan awam dilanjutkan, kami 
uskup/agung tiga keuskupan agung dan enam  
keuskupan di Malaysia, dengan ini membuat 
keputusan bahawa perayaan liturgi sehingga 
14 April 2020, termasuk Minggu Suci, akan 
dipimpin oleh para paderi di pelbagai keusku-
pan/agung TANPA kehadiran umat beriman.

Pedoman itu juga menyatakan ritus-ritus 
liturgi seperti ritus IKD dan Misa Krisma di-
tangguhkan ke tarikh lain. 

Umat awam diminta untuk berdoa Ibadat 
Harian dan berdoa menggunakan devosi-de-
vosi doa popular seperti Jalan Salib, Rosari 
dan Novena Kerahiman Ilahi. 

Pelbagai Keuskupan/Agung juga akan 
menyiarkan Misa dan para paderi digalak-
kan untuk berhubung dengan umat mereka 
dengan cara aplikasi konferensi dalam talian, 
media sosial dan sumber dalam talian yang 
lain. 

"Umat Tuhan yang dikasihi, walaupun 
anda telah bersabar dan berdoa agar krisis 

ini segera berakhir, kami dengan rendah hati 
memohon pada anda semua untuk menunggu 
sedikit masa lagi. Marilah kita terus memo-
hon kepada belas kasihan Tuhan, membuat  
penebusan atas dosa kita dan  meminta cam-
pur tangan-Nya, bukan hanya untuk diri kita 
sendiri tetapi juga pada kehidupan orang-
orang yang telah terjejas oleh pandemik ini," 
ujar surat pastoral tersebut. 

l Baca surat pastoral yang lengkap dalam 
mukasurat BM 7. 

Gereja Katolik Malaysia 
TANGGUH Misa Umum  
Minggu Suci, Paskah
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Cara lain mengungkapkan 
cinta dan kepercayaan 

Betapa liciknya hati, lebih 
licik dari pada segala ses-
uatu Nabi,Yeremia menulis 

kata-kata itu lebih dari 25 ratus 
tahun yang lalu dan sesiapa yang 
berjuang dengan kerumitan cinta 
dan hubungan manusia akan 
segera mengetahui apa yang dia 
katakan.

Siapakah yang boleh memaha-
mi hati manusia, memandangkan 
beberapa cara yang ingin tahu dan 
kejam kita kadang-kadang mem-
punyai kasih sayang. Sebagai con-
toh, Nadia Bolz-Weber berkongsi 
sesuatu bahawa kita semua mem-
punyai kecenderungan untuk: 
"Tidak dapat dielakkan, apabila 
saya tidak boleh menggelakkan 
diri daripada menyakiti hati orang 
lain yang menyakiti hati saya, 
saya juga selalu melukai orang 
yang mencintai saya."

Betul. Apabila kita telah disaki-
ti, setiap naluri di dalam kita men-
jerit untuk membalas dendam; 
tetapi, kebanyakan masa, tidak 
mungkin, tidak selamat, untuk 
bertindak balas terhadap orang 
yang menyakiti kita. Atau, mung-
kin kita tidak jelas tentang siapa 
yang menyakiti kita.

Oleh itu, apabila kita terdesak 
untuk melepaskan geram kepada 
seseorang, kita melepaskan kema-
rahan itu di tempat yang selamat 
iaitu kita melakukannya terhadap 
orang yang kita percaya, yang 
boleh menerima kemarahan kita, 
kepada orang yang kita rasa sela-
mat untuk meluahkan kemarahan 
kita. Kita melepaskan kemarahan 
kepada mereka kerana kita tahu 
mereka tidak akan menyerang 
kembali. Secara ringkasnya, 

kadang-kadang kita perlu untuk 
memarahi seseorang tetapi oleh 
kerana kita tidak dapat melepas-
kan kemarahan terhadap orang itu 
atau orang yang bertanggungjaw-
ab menyebabkan kemarahan itu, 
kita melepaskan kemarahan itu 
kepada seseorang yang kita per-
cayai secara tidak sedar, yang 
menerimanya dengan tenang dan 
tidak membahayakan kita. 

Sekiranya anda seorang ibu 
bapa yang penyayang, pasangan 
yang setia, sahabat yang diper-
cayai, kaunselor yang amanah, 
menteri yang baik, atau sekadar 
orang yang berintegriti mewakili 
sebuah lembaga moral atau gereja, 
memang sangat baik untuk mema-
hami hal ini. 

Jika tidak,  terlalu mudah untuk 
salah faham terhadap kemarahan 
dan kecaman yang datang kepada 
anda dan mungkin juga, ia menye-
babkan anda sakit hati secara 
peribadi sedangkan ia bukanlah 
tujuan sebenarnya. Apabila ses-
eorang yang anda sayangi mema-
rahi anda, sukar untuk memahami 
dan menerimanya, anda mungkin 
menjadi objek kemarahan meskip-
un bukan anda punca cetusan 
kemarahan itu, sebaliknya anda 
adalah orang atau tempat selamat 
untuk orang itu meluahkan kema-
rahannya tanpa takut dikritik atau 
di serang balas, dan dapat mele-
gakan kemarahannya. 

Sekiranya anda tidak memaha-
mi dinamik cinta seperti ini, anda 
pasti menganggapnya serius, men-
gambil hati, sakit hati, meratapi 
ketidakadilan, dan berjuang untuk 
memperjuangkannya dengan cinta 
yang tidak disengajakan.

Tetapi ini boleh menjadi sangat 
sukar untuk diterima, walaupun 
kita memahami mengapa ia ber-
laku. Cinta semacam ini memerlu-
kan kekuatan melangkaui tenaga 
kemanusiaan. Contohnya, sebagai 
orang Kristian, kita mempunyai 
kekaguman istimewa terhadap 
bonda Yesus ketika kita membay-
angkan apa yang dirasakannya 
ketika dia berdiri di bawah salib, 
melihat anaknya yang tidak ber-
dosa dan polos, menderita akibat 
kekejaman dan dilayan dengan 
tidak adil. 

Tidak ada apa  yang dapat mere-
dakan kesakitan hatinya, dia 
hanya dapat ikut merasai kepedi-
han itu, berdiri di situ tetapi tidak 
dapat berbuat apa-apa, melihat 
kejahatan dan ketidak adilan, teta-
pi dia terhibur apabila mengenang 
dan mengetahui, cinta anaknya 
terhadapnya adalah sangat dalam. 

Kepedihan hatinya sudah tentu 
amat menyakitkan dan menyek-
sakan, sama seperti mana-mana 
ibu dalam keadaan itu, tetapi kes-

akitannya mempunyai sesuatu 
(saya berani menggunakan frasa 
ini) "ketulusan” atau sangat 
murni. Dia bebas untuk secara 
penuh dan secara terang-terangan 
empati dengan anaknya, mengeta-
hui bahawa si anak yang sangat 
mengasihinya, memberikan keiz-
inan untuk merasakan apa yang 
dirasakannya.

Tetapi ramai di antara ibu yang 
penyayang, bapa yang pengasih, 
pasangan yang setia, atau sahabat 
yang beriman yang hatinya terba-
kar kerana kemarahan dan tudu-
han yang dilemparkan kepada 
mereka oleh seseorang yang mer-
eka cintai dan daripada sesiapa 
yang mereka setia. Bagaimana 
mereka tidak boleh merasa sakit-
nya dihina, dipersalahkan dan ber-
tanggungjawab terhadap penyali-
ban pahit yang mereka alami?   
Kesakitan mereka tidak akan 
merasa "murni". Sebenarnya, ber-
banding dengan apa yang mereka 
rasai, Yesus lebih banyak merasai 
kesengsaraan itu ketika  Dia disal-
ibkan, daripada apa yang dira-
sakan oleh ibunya yang sedang 
menyaksikan-Nya. 

Mereka mengalami apa yang 
disebut oleh Sto Paulus dalam 
Surat Keduanya kepada orang-
orang Korintus, di mana rasul itu 
menulis, Dia yang tidak mengenal 
dosa telah dibuat-Nya menjadi 
dosa karena kita …

Ekspresi tunggal itu, jika tidak 
dibaca dengan betul, boleh men-
jadi salah satu baris paling 
mengerikan dalam kitab suci. 
Walau bagaimanapun, ia harus d 
difahami dalam konsep dinamik 
cinta bahawa ia sebenarnya 

menekankan dengan tegas bahawa 
cinta sejati bermakna lebih dari 
sekadar dongeng. Cinta sejati 
adalah keupayaan untuk menyerap 
ketidakadilan dengan pemahaman, 
empati, dan hanya dengan pemiki-
ran yang lain.

Sudah tentu, kadang-kadang 
kemarahan yang dilemparkan 
kepada kita dari orang yang kita 
sayangi adalah wajar dan ber-
cakap tentang pengkhianatan kita, 
dosa kita, dan kepercayaan kita. 
Kadang-kadang tuduhan berunsur 
kemarahan yang diluahkan kepada 
kita sebenarnya  secara sah meng-
ingatkan kita akan dosa-dosa 
sendiri. Dalam hal ini, setiap kita 
harus memahami kerana kemarah-
an yang dilemparkan kepada kita 
mempunyai makna yang sangat 
berbeza. Selain itu, kita perlu 
mengenali bahawa kita juga 
melakukan hal ini kepada orang 
lain. Apabila kita berasa sakit hati 
dan tidak dapat meluahkan kema-
rahan dan tuduhan kita terhadap 
mereka yang menyakiti kita, 
maka, seperti yang dikatakan oleh 
Nadia Bolz-Weber secara jujur, 
pada akhirnya, kita sering menya-
kiti orang yang paling mencintai 
kita.

Cinta mempunyai banyak 
modaliti, sesetengahnya hangat, 
baik hati, dan penyayang, seseten-
gah lagi menuduh, pahit, dan 
kemarahan.  Ya, kadangkala kita 
mempunyai cara-cara yang aneh 
dan luar biasa untuk menyatakan 
cinta dan kepercayaan kita. 
Siapalah  yang boleh memahami 
hati kita yang penuh liku! — 
Hakcipta Terpelihara 1999-2020 
@ Fr Ron Rolheiser 

Dalam dua minggu terakhir 
ini kita telah mendengar 
Yesus memberi beberapa 

pernyataan yang bukan hanya 
sungguh menakjubkan tetapi juga 
mengejutkan. Yesus berkata, “Aku-
lah air yang hidup…, Akulah ca-
haya dunia.” 

Pada hari ini pula kita mendengar 
Yesus membuat satu lagi pernyat-
aan yang tegas, “Akulah kebang-
kitan dan kehidupan.” Kenyataan 
Yesus yang tegas tersebut sebenarn-
ya sangat relevan dengan kita pada 
hari ini sama seperti yang dialami 
oleh Maria dan Martha di dalam In-
jil tadi, sebab akibat kematian pada 
zaman Maria dan Martha sama sa-
haja dengan zaman kita sekarang. 

Misalnya kita sendiri menyak-
sikan saudara kita yang tersayang 
meninggal dunia kerana menghidap 
pelbagai jenis penyakit atau kerana 
kecelakaan jalan raya. 

Pada ketika ini pula kita selalu 
mendengar ramai orang di luar ne-
gara meninggal akibat peperangan, 
keganasan dan bencana alam.  Ke-
tika ini pun kita mengalami bentuk 
kematian yang berlainan apabila 
kita melihat perkahwinan diakhiri 
dengan perceraian. Demikian pun 
kita merasakan suatu bentuk ke-

matian apabila kita diputuskan 
hubungan kerja oleh majikan kita 
atas alasan pengurangan pekerja 
atau mengalami kerugian dalam 
pelaburan dan perniagaan yang kita 
ceburi.

 Di dalam semua keadaan yang 
mematikan ini, rupanya kita pun 
sungguh perlu mendengar dan per-
caya bahawa Yesus adalah sesung-
guhnya kebangkitan dan kehidu-
pan. Oleh kerana kita mengalami 
pelbagai bentuk kematian, maka 
tidak hairanlah kita selalu bertan-
ya, apakah hidup ini mempunyai 
maksudnya, atau hanya suatu ke-
beradaan yang sia-sia? Apakah kita 
mempunyai destinasi yang gilang 
gemilang ataukah hidup ini hanya 
suatu petualangan yang hampa? 

Kesemua persoalan hidup dan 
kematian kita ini mendapat jawa-
bannya di dalam Injil hari ini. Yesus 
memberi jawaban kurang lebih 
demikian, “Kamu merasa sangsi 
bahawa walau bagaimanapun juga 
kehidupan perlu diteruskan dan ba-
hawa kematian bukanlah sesuatu 
pengakhiran hidup. Aku datang un-
tuk memberitahu bahawa prasang-
ka kamu itu memang betul.” 

Seperti Lazarus, kamu pun akan 
bangkit dari kematian. Gerak hati 

kamu mengatakan bahawa betapa 
pun singkatnya kehidupan ini na-
mun ianya tetap bermakna dan 
bernilai. Maka Aku datang untuk 
memberitahu bahawa gerak hati 
kamu itupun memang betul. Jadi 
jika kamu mempunyai iman seperti 
Martha dan Maria, kamu akan meli-
hat kemuliaan Tuhan."

Berbalik kita pada kisah menge-
nai keakraban Yesus dengan Mar-
tha, Maria dan Lazarus dalam Injil 
tadi. Apabila Lazarus meninggal 
dunia, Yesus menangisinya sehing-
ga orang-orang berkata, "Lihatlah 
betapa kasih-Nya kepadanya." (ay 
36). Tetapi Yesus tidak hanya me-
nangisinya sahaja tetapi Dia mel-
akukan sesuatu yang positif, iaitu 
dengan membangkitkan Lazarus. 

Sebagai pengikut Yesus yang 
baik, apakah kita mempunyai si-
kap yang sama dengan-Nya? Si-
kap yang mahu membantu, mahu 
bertanggung jawab sosial dengan 
sesama yang sungguh memerlukan. 
Tauladan yang diperlihatkan oleh 
Yesus kepada kita hari ini menje-
laskan bahawa berdoa sahaja itu 
belum cukup. 

Kita perlu membantu sesama 
kita agar bangkit dari 'alam kema-
tian' kerana mengalami pelbagai 

masalah kehidupan. Memang kita 
tidak dapat menandingi Yesus, na-
mun dalam hal-hal tertentu sesuai 
dengan bakat kita, pasti kita pun 
boleh melakukan sesuatu yang da-
pat menampakkan kasih Yesus yang 
membahagiakan itu kepada sesama 
kita. Misalnya kita memberi peker-
jaan, bantuan kewangan kepada 
murid-murid sekolah yang kurang 
mampu, memberi tempat tinggal 
pada orang-orang yang susah teru-
tama warga tua yang dipinggirkan.

 Juga bagi mereka yang men-
galami krisis rumah tangga atau 
pelbagai krisis kehidupan yang 
membuat mereka cemas dan kebin-
gungan. Kita boleh menjadi pelind-
ung yang baik dan boleh dipercayai 
oleh mereka tanpa banyak memberi 
nasihat. Dengan berbuat demikian, 
diharapkan agar kita dapat men-
yalurkan kuasa kebangkitan Yesus 
itu agar mereka bangkit dan memu-

lakan kembali hidup mereka. 
Bagi diri kita masing-masing, 

hendaknya kita meneguhkan iman 
kita bahawa walau apa pun yang 
terjadi, baik atau buruk kehidu-
pan yang kita alami, namun ber-
sama dengan nabi Yehezkiel dalam 
bacaan pertama tadi, kita tetap per-
caya bahawa Tuhan pasti memberi 
harapan baru dan kehidupan baru. 
Betapa pun sedihnya kehidupan 
kita, namun bersama dengan St. 
Paulus, kita tetap percaya bahawa 
Yesus pasti membangkitkan kita. 

Betapa pun hebatnya kemus-
nahan akibat daripada kematian 
orang-orang yang tersayang, na-
mun bersama Martha dan Maria, 
kita melakukan lonjakan iman dan 
berseru, “Ya Tuhan, aku percaya, 
bahawa Engkaulah Mesias, Anak 
Tuhan… Engkaulah kebangkitan 
dan kehidupan” (ay.27). — santa-
pan rohani 

HARI MINGGU KELIMA 
PRA-PASKAH

Kasih Tuhan pada masa krisis! 

YEHEZKIEL 37:12-14;
ROMA 8:8-11;

INJIL YOHANES 11:1-45
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Editor:      Fr Lawrence Andrew, SJ

Adakah anda 
mempunyai 
persoalan 

agama, Kitab 
Suci atau ajaran 

Gereja?

Hantarkan               
soalan anda ke:

HERALD
5, Jalan 

Robertson, 
50150

Kuala Lumpur
ATAU
Fax: 

03-20268293

Tanya
Jawab

Soalan: Saya aktif sebagai Legioner 
(Legio Mariae) di sebuah Paroki dan 
keluarga kami setia berdevosi khusus 
kepada Bonda Maria. Saban hari, kami 
selalu berdoa Salam Maria untuk me-
mulai dan mengakhiri kegiatan harian 
kami. Devosi kami ini diteladani oleh 
anak kami, tetapi dengan cara yang 
berbeza. Anak kami membuat tatto gam-
bar Bonda Maria di lengannya. Ketika 
ditanya, dia beralasan, “Kan ini tatto 
Bonda Maria, bukan Maria lain kan?” 
Apakah tatto Bonda Maria di tubuh 
itu dosa? Apakah devosi kami benar-
benar bermakna di mata Tuhan dengan 
kelakuan anak kami? Terima kasih. — 
Juanita

Jawaban: Pn Juanita, pengalaman 
Puan bersama anak adalah pengalaman 
berkatekesis. Kita perlu memberi penger-
tian dengan bijaksana kepada anak yang 
meskipun sudah dewasa, tetapi belum be-
nar-benar mendalami iman sebagai seba-
hagian daripada keyakinan dan landasan 
hidup. Anak itu, walaupun sudah dewasa, 
tetapi menganggap bahawa agama adalah 
status dan label saja dalam hidup ini. 

Seorang yang menerapkan imannya 

secara kurang tepat mengindikasikan 
ketidaktahuannya akan penerapan ajaran 
yang wajar dan pantas. Membuat tatto ba-
rangkali dimaksudkan untuk menunjuk-
kan bahawa dia adalah pengikut Katolik 
dan ingin dikenal sebagai orang Katolik 
melalui gambar tatto itu. Identiti yang 
ditempelkan semacam pengenalan dan 
bahkan barangkali kebanggaan bagi si 
pemakai tatto. 

Pada ketika ini, tatto yang berkaitan 
dengan iman melanda banyak budaya 
anak muda. Mereka menggunakan gam-
bar-gambar suci untuk mengekspresi-
kan diri. Memang salah, tetapi kerana 
banyak dilakukan menjadi suatu budaya 
bagi mereka. Pada pendapat saya, inilah 
mungkin antara faktor penyebab anak 
Puan. 

Sekurang-kurangnya, anak Puan tidak 
pindah agama lain. Namun, pada pan-
dangan mata Puan, perbuatan itu hanya 
kurang tepat kerana mengekspresikan 
imannya melalui hal yang kurang sesuai 
menurut Puan. 

Barangkali jawaban anak Puan itu 
dapat kita anggap sebagai ungkapan se-
rius bahawa dia memang bangga sebagai 
orang Katolik dan mempunyai penghor-

matan khusus kepada Bonda Maria. Na-
mun, pengertian akan hal ini hanya dapat 
dipastikan melalui cara hidupnya sehari-
hari, apakah dia menerapkan penghor-
matan kepada Bonda Maria melalui per-
kataan dan perbuatannya? 

Saya ingin mencadangkan agar Puan 
jangan terus-menerus memarahinya. 
Saya bimbang, hubungan Puan dengan 
anak menjadi hambar dan bahkan rosak 
kerana terus-menerus menegurnya. Tatto 
bukan hiasan yang mudah dihapus. Ia 
akan kekal pada tubuh badan seseorang. 

Lebih baik memberi peneguhan ba-
hawa iman itu pertama-tama harus keli-
hatan dalam praktik hidup. Bonda Maria 
yang sangat suci itu kuat, tabah, dan cekal 
imannya. Katakan kepada anak itu, agar 
dia meniru teladan Maria yang ia dika-
guminya itu melalui perbuatan dan per-
kataan, bukan sekadar membuat tatto di 
tubuh. 

Mari mencipta suasana yang akrab ter-
lebih dahulu sebelum mengajarkan iman. 
Iman tanpa perbuatan memang tidak ada 
ertinya (bdk. Yak.2:26). Jika hubungan 
Puan dengan anak menjadi baik, mung-
kin harapan Puan agar anak menghormati 
imannya, akan dapat disampaikan dengan 

lebih mudah, kerana ia disampaikan atau 
dikendalikan dalam situasi “damai” dan 
penuh persaudaraan. 

Sebagai orang tua, kita harus benar-be-
nar memahami gelojak kaum muda. Saya 
yakin, setiap orang mempunyai maksud 
baik dalam setiap tindakannya. 

Cuma ada yang kurang pengetahuan 
dan kurang pengertian menyebabkan 
ungkapan imannya adalah kurang tepat. 
Sebagai orang tua, Puan telah berusaha 
memberi contoh yang baik, teruskanlah 
itu dan berteguhlah untuk mempertahan-
kan apa yang Puan imani. Sekarang han-
ya soal penerusan dan keteladanan. 

Pesan saya, jangan takut melawan 
arus, teruskan hal yang baik, meskipun 
pada anak-anak zaman sekarang, hal itu 
tidak “trendy”. Cerdik seperti ular dan 
tulus seperti merpati (bdk. Mat.10:16). 
Sampaikan nasihat dan bimbingan Puan 
dengan cerdas dan jangan kasar, apalagi 
marah. 

Dengan cinta kasih keibuan, saya yak-
in Puan akan dapat menyentuh hati anak 
Puan dengan baik. Sesuatu yang baik 
perlu disampaikan dengan cara yang tepat 
dan baik. Selamat mencuba dan Tuhan 
memberkati. — hidupkatolik.com

   h
Tatoo Bonda Maria di lengan
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KUCHING:  Pada 2 Februari lalu, ratusan 
umat, termasuk keluarga dan rakan-rakan 
Sr Karen Wee, menyaksikan ikrar kaul reli-
gius beliau dalam Misa yang dipimpin oleh 
Uskup Agung Simon Poh di Chapel 
Carmelite.

Dalam upacara ikrar kaul, Sr Karen ber-
lutut di depan Ketua Rahib, Sr Marie 
Evelyn of the Mother of Sorrows, dan 
membaca ikrar kaul yang beliau telah tulis.

“Saya, Sr Karen Emmanuel of the Cross, 
… berikrar kepada Tuhan Maha Kuasa 
buat selama-lamanya, kesucian, kemiski-
nan dan ketaatan, menurut Peraturan dan 
Konst i tus i  Kongregasi  ‘Discalced 
Carmelite Nuns of the Order of the Blessed 
Virgin Mary of Mount Carmel’.

“Dengan segenap hati saya, saya meny-
erahkan diri kepada institut religius ini 
yang telah dipulihkan oleh St Teresa, untuk 
mencari kasih sempurna dalam pelayanan 
kepada Gereja Ibunda kita menerusi rah-
mat Roh Kudus dan dengan bantuan Bonda 
Tuhan menerusi doa yang konsisten dan 
penyangkalan diri yang injili selain untuk 
memberi kemuliaan yang abadi kepada 
Tritunggal Maha Kudus.”

Selepas beliau berdoa dengan menopang 
tangan ke atas biarawati yang baharu mem-
buat ikrar kaul itu, Uskup Agung Simon 
memakaikan tudung ke atas Sr Karen.

Sr Karen, 40, merupakan anak bongsu 
Aloysius Wee dan Rosie Chin. Beliau 
mempunyai dua orang abang dan dua 
orang kakak. Keluarga beliau berhijrah ke 

Singapura ketika beliau berusia 17 tahun. 
Sebagai remaja dengan cita-cita yang ting-
gi dan celik teknologi, Sr Karen sentiasa 
mencari kepuasan diri. Perlahan-lahan beli-
au menjadi seorang Katolik tetapi tidak 
aktif. 

Titik perubahan berlaku ketika beliau 
melanjutkan pengajian doktor falsafah 
dalam farmakologi, apabila beliau mengha-
dapi kegagalan demi kegagalan walaupun 
beliau berusaha sedaya upaya.

“Pada suatu hari, saya mendengar ten-
tang retret Seminar Belia dalam Roh 
(YISS). Saya membuat keputusan untuk 
menyertainya,” tulisnya dalam buku kecil ” 
“The Story of How God Called Me” yang 

dilampirkan dalam buku Misa sempena 
acara tersebut. 

Beliau menjadi orang yang berbeza 
selepas retreat itu; meluangkan masa dalam 
doa dan meninggalkan hobi-hobi duniawi 
beliau.

Perjalanan Sr Karen ke dalam Carmel 
bermula dengan minat beliau kepada St 
Thérèse of Lisieux.

“Saya jatuh hati dengan nilai-nilai mulia 
yang beliau amalkan, dan saya berkata 
kepada diri sendiri ‘saya mahu menjalani 
kehidupan seperti ini di dunia.” 

Perjumpaannya dengan biarawati 
Carmelite di Singapura telah menanam 
cita-cita yang kuat untuk menyertai kon-

gregasi itu. 
Selepas berdoa dan menanggapi dengan 

konsisten, beliau akhirnya memasuki 
‘Carmelite Monastery of the Immaculate 
Heart of Mary’ di Kuching pada 16 Julai 
2013. Beliau dipakaikan pakaian biarawati 
pada 18 Januari 2014, dan melafazkan  
ikrar kaul sementara pada 1 Februari 2010.

“Semoga saya setia kepada-Nya, dan 
memberikan kemuliaan kepada-Nya 
supaya ramai lagi jiwa lain akan lebih 
mengasihi-Nya, dan menghabiskan masa 
selama-lamanya untuk memuji-Nya.

Sr Karen juga memohon doa daripada 
umat agar beliau terus tabah dalam pelay-
annya sebagai religius. — Today’s 
Catholic 

Pada mulanya dia sekadar umat ‘suam 
kuku’ akhirnya lafaz kaul biarawati 

Disebabkan oleh 
COVID-19, Di-
ari para Uskup 
tidak disiarkan 
buat masa ini. 

KTM, KIPKK anjur Malam Pujian 
SOOK: Pada 21 Februari 
2020, Misionaris Awam Ko-
muniti Tritunggal Mahaku-
dus dengan kerjasama team 
KIPKK telah menganjurkan 
Malam Pujian Dan Penyem-

bahan di Paroki Roh Kudus 
Sook dengan bertema “Bela-
jar Hidup Dalam Hadirat Tu-
han.” – KOMSOS GRKS, Pet 
Chris 
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Sahabat kecil Yesus

Setiap kita mempunyai tanggungjawab
 di dalam keluarga. 

Pada gambar di atas, bulatkan benda-benda 
tersembunyi berikut: sebiji pisang, lilin, 

sikat, krayon, sikat besar, tukul, cincin, pemutar 
skru, penyodok, sudu dan berus gigi. 

 Jikalau engkau percaya engkau akan melihat 
kemuliaan Tuhan (Yohanes 11: 40).

Cari SEBELAS perbezaan pada gambar di awah. 

 Jawab Yesus: "Akulah kebangkitan dan hidup;  
barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walau-

pun ia sudah mati (yohanes 11:25)
Mari Mewarna 

Hello adik-adik,

Apa khabar? 
Ketika auntie 
menulis ruangan 
ini, negara kita 
masih lagi dalam 
perintah kawa-
lan pergerakan 
untuk mem-
basmi penularan 
coronavirus atau 
Covid-19 yang 
banyak meragut 
nyawa orang di 
seluruh dunia.
Auntie ber-

harap, adik-
adik bersabar 
dan berada di 
rumah setiap, 
membuat ak-
tiviti sendiri di 
rumah, mengu-
lang kaji, mem-
bantu ibu bapa 
mengemas ru-
mah dan terus 
tekun berdoa.
Mari kita 

mendoakan buat 
para pesakit 
covid-19 dan 
keluarga mere-
ka, mendoakan 
para petugas 
kesihatan dan 
semua orang 
yang terjejas 
dengan keadaan 
ini.
Ad i k - a d i k , 

Injil pada 

hari Minggu 
ini menyata-
kan kepada kita 
betapa Yesus 
adalah Tu-
han yang amat 
Berkuasa, mem-
punyai mukjizat 
luar biasa di 
mana Dia telah 
membangkitkan 
seseorang yang 
sudah mati se-
lama empat hari! 
Hanya Yesus 

yang mampu 
melakukan de-
mikian!
Kita perhati-

kan juga baha-
wa Yesus datang 
menghiburkan 
Marta dan Ma-
ria, saudara 
Lazarus, yang 
dalam kesedihan 
kerana kehilan-
gan ahli kelu-
arga mereka. 
Oleh itu adik-

adik, mari kita 
bersatu di 
dalam doa, agar 
situasi seka-
rang ini semakin 
baik, dan agar 
kita dapat se-
mula merayakan 
Ekarsiti dalam 
Gereja! 

Salam sayang
Auntie Melly

Yesus bersahabat dengan Lazarus, 
Maria dan Martha. Lazarus telah 

meninggal dunia. Bantu Yesus men-
cari jalan untuk ke kubur 

Lazarus.
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MANADO, Indonesia: Sekumpulan 
Orang Muda Katolik (OMK) yang da-
tang dari Kevikepan Tomohon, Ke-
vikepan Tombulu, Kevikepan Manado 
dan Kevikepan Tonsea di Keuskupan 
Manado menganjurkan program “Jalan 
Salib Pertobatan Ekologis.” 

Pada perhentian ketiga ‘Yesus jatuh 
untuk pertama kalinya’ mereka berja-
lan dengan lutut, dan pada perhentian 
keduabelas, ‘Yesus wafat di kayu salib’ 
mereka meminta maaf dengan cara ber-
tiarap sambil memeluk bumi yang su-
dah mereka sakiti secara tidak bertang-
gung jawab.

Kisah itu diceritakan kepada PEN@ 
Katolik oleh Komisi Kateketik Keusku-
pan Manado. Father Kris Ludong Pr 
pada hari terakhir program Bina Roha-
ni OMK “Cinta Alam, Rasul Lingkun-
gan Hidup,” yang disertai 145 OMK 
di Wisma Lorenzo Lotta, Pineleng, 
Sulawesi Utara, 13-15 Mac 2020.

Menurut Fr Kris, program pembi-
naan rohani itu dibahagikan dalam 
pelbagai tahap iaitu tahap “Rasul Cilik, 
Rasul Ekaristi, dan Rasul Rosario untuk 
kanak-kanak sekolah rendah.  

Manakala program Rasul Anak Alam 
untuk pelajar sekolah menengah, Rasul 
Pengetahuan dan Teknologi untuk ma-
hasiswa, dan Rasul Lingkungan Hidup 
untuk belia. 

Dengan kegiatan yang bertujuan 
“mencipta rasul-rasul untuk menjadi 
pejuang hidup, dengan berpedoman 
pada Ensiklik Laudato Si’ tentang “Per-
awatan Rumah Kita Bersama” dari Sri 

Paus Fransiskus” itu, Fr Kris berharap 
“mereka pergi keluar mewartakan ke-
pada teman-teman dan menjaring te-
man lain untuk ikut menjadi rasul ling-
kungan hidup” itu.

Selain itu, Fr Kris berharap OMK 
sendiri membuat rencana tindak lanjut 
peribadi dan bersama. “Tindak lanjut 
peribadi boleh dimulai dengan hal-hal 
kecil seperti tidak membuang sampah 
dan puntung rokok sembarangan ker-
ana dapat merosakkan alam, selalu 
menghabiskan makanan  yang dima-
kan dan mematikan lampu jika tidak 
dipakai.”

Dalam Bina Rohani itu, OMK juga 

membuat kumpulan-kumpulan minat  
sebagai rencana tindak lanjut bersa-
ma bagi kumpulan ang peduli pantai, 
peduli gunung dan peduli taman. Den-
gan demikian akan semakin tercipta 
jiwa kerasulan dalam Gereja Katolik, 
“namun secara konkrit Gereja akan me-
miliki lebih banyak rasul awam dengan 
kerasulan lebih praktik iaitu menjaga 
lingkungan hidup, antara lain di ta-
man, di pantai dan di gunung.”

Kepada peserta, tegas Fr Kris, ditan-
amkan kemahuan untuk menjadi Rasul 
Lingkungan Hidup dan diperkenalkan 
dengan Ensiklik Laudato Si’, kerana  
“tujuan itu tidak mungkin tercapai ka-

lau dalam diri mereka sendiri belum 
tertanam kemahuan itu.”

Oleh itu, dalam bina rohani OMK, 
peserta dilatih bercucuk tanam serta 
menanam bunga dan pohon, membuat 
baja organik, dan diminta “untuk tidak 
membuat bumi ini menjerit kesakitan.”

Peserta sudah kembali ke paroki 
masing-masing. Namun nanti, pada 
bulan Oktober, mereka akan bermalam 
selama satu malam di kompleks Air 
Terjun Desa Kali, Pineleng, dan keeso-
kan harinya mereka akan mengadakan 
upacara bendera di situ kemudian me-
lestarikan kompleks air terjun itu.—
(PEN@ Katolik/michael)

Kaum muda bertiarap memeluk 
bumi, meminta maaf kerana telah
melukainya 

JAWA TENGAH, Semarang, Indone-
sia: Selesai beribadat Rabu Abu dan 
menerima abu di dahi, pelajar-pelajar 
Sekolah Rendah Pangudi Luhur Wedi 
Klaten, Jawa Tengah, bersama-sama 
menanam lapan jenis tanaman dalam 
pasu kelas masing-masing yang ke-
mudiannya  diletakkan di sekitar se-
kolah.

Wakil Sekolah Bidang Kesiswaaan  
Sekolah Rendah Pangudi Luhur Wedi,  
Sdri Teresia Sandra Maria, menga-
takan, kegiatan pada Rabu Abu, 26 
Februari 2020 yang bernuansa ekologi 

itu sebenarnya sudah dimulai sebulan 
yang lalu “dengan mewajibkan kanak-
kanak membawa tempat makan dan 
minuman sendiri di sekolah” dengan 
tujuan  mengurangi sampah plastik.

Pelbagai kegiatan bernuansa ekolo-
gis itu, menurut Teresia, dilakukan 
untuk menyambut perayaan 100 Ta-
hun Kehadiran Kongregasi Broth-
ers  FIC di Indonesia, yang salah satu 
karya mereka adalah dalam bidang 
pendidikan iaitu di bawah naungan 
Yayasan Pangudi Luhur.

Tanaman yang ditanam para pelajar 

terdiri dari dua jenis bunga, dua jenis 
tanaman buah, dua jenis tanaman 
herba dan dua jenis tanaman hiasan. 

Kegiatan ekologi itu sangat selaras 
dengan ensiklik Paus Fransiskus 
Laudato Si’ (LS) tentang “Perawatan 
Rumah Kita Bersama”. 

Melalui dokumen yang tidak hanya 
ditujukan bagi umat Katolik itu, Sri 
Paus menunjukkan keprihatinan akan 
bumi yang rosak dan menyeru umat 
Kristiani untuk melakukan perto-
batan ekologi. — PEN@ Katolik/ Lu-
kas Awi Tristanto)

Kanak-kanak isi masa Pra-Paskah dengan pertobatan ekologi 
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ROMA, Itali: Komisi Liturgi Vatikan mener-
bitkan garis panduan  untuk para uskup dan 
paderi bagi perayaan Minggu Suci, Triduum, 
dan liturgi Paskah semasa pandemik corona-
virus. 

Dokumen itu menyarankan agar uskup 
menunda perayaan liturgi yang boleh ditang-
guhkan. Ia juga menggariskan bagaimana 
paderi dan uskup boleh merayakan per-
ayaan-perayaan yang tidak dapat ditunda 
seperti Paskah, dan juga beberapa bahagian 
perayaan liturgi umum yang boleh ditang-
guh. 

Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Ta-
tatertib Sakramen-sakramen menerbitkan 
“panduan umum” selepas menerima pertan-
yaan daripada beberapa uskup.

Keputusan itu ditandatangani oleh ketua 
kongregasi tersebut, Kardinal Robert Sarah 
dan Setiausaha Agung Uskup Arthur Roche 
dan diberi kuasa melalui “mandat daripada 
Sri Paus Agung, untuk tahun 2020 sahaja,” 
yang bermaksud bahawa saranan tersebut 
tidak dapat digunakan pada tahun-tahun 
mendatang.

“Paskah adalah ‘jantung’ kepada seluruh 
tahun liturgi dan bukan sekadar satu pesta,” 
kata dokumen itu, dan Triduum Paskah 

“tidak boleh ditunda ke tarikh yang lain.”
Dokumen itu juga mengatakan bahawa 

uskup mempunyai mandat bagi menunda 
Misa Krisma Minggu Suci.

Triduum Paskah adalah tiga hari menjel-
ang dan termasuk hari Minggu Paskah. Ia 
bermula selepas Misa Senja Khamis Putih 
dan berakhir pada Misa Senja hari Minggu 
Paskah.”

Dekri itu menyatakan bahawa, di tempat-

tempat di mana adanya perintah sekatan 
dari pihak berkuasa dan Gereja, para uskup, 
dengan persetujuan konferensi para uskup, 
boleh merayakan liturgi Triduum Paskah 
di katedral dan bagi para paderi paroki di 
keuskupan itu pula boleh merayakan liturgi 
di paroki masing-masing, tanpa kehadiran 
umat beriman.

“Para umat harus dimaklumkan tentang 
masa perayaan itu agar mereka dapat mengi-
kuti siaran langsung melalui Internet. 

Konferensi keuskupan dan uskup harus 
menyediakan maklumat atau sumber untuk 
menyokong keluarga dan individu untuk 
berdoa peribadi. 

Dokumen itu juga menyediakan beberapa 
cadangan kepada paderi dan Uskup dalam 
merayakan liturgi. Semua paderi boleh mer-
ayakan Misa Kudus Khamis Putih di tempat 
yang sesuai, tanpa orang awam, tetapi tidak 
ada upacara pencucian kaki. 

Perarakan Sakramen Mahakudus ke tem-
pat ‘ruang adorasi’  yang biasa dilakukan 
pada akhir Misa Khamis Putih, juga harus 
ditiadakan dan Sakramen Mahakudus harus 
tetap berada di tabernakel.

Ibadat Jumaat Agung boleh dirayakan di 
gereja-gereja katedral dan paroki, di mana 

langkah-langkah keselamatan harus diper-
hatikan dan doa permohonan sejagat harus 
memasukkan intensi bagi orang sakit, yang 
mati, dan orang-orang yang berasa  kecewa 
dan putus asa. 

Garis panduan itu menyatakan bahawa 
Vigil Paskah hanya boleh dirayakan  di kat-
edral dan gereja paroki, “di mana, jika ada 
kesempatan untuk merayakannya.” 

Persiapan dan nyalaan api  pada "Permu-
laan Vigil atau Lucenarium ditiadakan. Pem-
berkatan Lilin Paskah, perarakan ditiadakan. 
Perayaan dimulai dengan penyalaan Lilin 
Paskah, diikuti dengan Proklamasi Paskah 
(Exsultet) dan kemudiannya diikuti dengan 
Liturgi Sabda. Misa diteruskan seperti biasa 
dan dalam “Liturgi Pembaptisan” perlu di-
adakan “pembaharuan janji baptis.”  

Dokumen tersebut menyatakan bahawa 
“mereka yang tidak mempunyai kemung-
kinan untuk menyatukan diri dengan Vigil 
Paskah di dalam gereja harus berdoa Ibadat 
Harian untuk hari Paskah.”

Perarakan dan devosi lain yang sering di-
lakukan semasa Minggu Suci dan Triduum 
Paskah boleh ditunda oleh Uskup diosis ke 
hari lain pada tahun ini, seperti 14 dan 15 
September. — CNA

VATIKAN: Pemberian Indulgensi 
khusus diberikan kepada umat ber-
iman yang menderita wabak COV-
ID-19, yang juga dikenali sebagai 
Coronavirus, serta petugas-petugas 
kesihatan, ahli keluarga dan semua 
orang yang berkemampuan, ter-
masuk yang mendoakan dan pri-
hatin terhadap mereka. 

“Bersukacita dengan harapan, sa-
bar dalam penderitaan, setia dalam 
doa” (Rom 12: 12). Kata-kata yang 
ditulis oleh Sano Paulus kepada 
jemaat di Roma bergema sepan-
jang sejarah Gereja dan memandu 
pertimbangan umat beriman dalam 
menghadapi semua penderitaan, 
penyakit dan musibah.

Pada ketika ini, di mana seluruh 
kemanusiaan  diancam oleh pen-
yakit yang tidak dapat ghaib dan 
berbahaya, yang kini telah menjadi 
sebahagian dari kehidupan kita, 
hari demi hari ditandai dengan ke-
takutan,  ketidakpastian lebih-lebih 
lagi penderitaan fizikal dan moral 
oleh ramai orang. 

Gereja, dengan mengikuti tel-
adan Guru Ilahinya, sentiasa men-
gutamakan orang sakit. Seperti 
yang dinyatakan oleh Santo Yo-
hanes Paulus II, nilai penderitaan 
manusia adalah dua kali ganda: 
nilai penderitaan manusia ada dua: 
“Supernatural karena berakar pada 
misteri ilahi Penebusan dunia, dan 
juga sungguh manusiawi, kerana di 
dalamnya orang menemukan dirin-
ya sendiri, kemanusiaannya sendi-
ri, martabatnya sendiri, misinya 
sendiri.” (Surat Apostolik Salvifici 
Doloris, 31). 

Dalam Sri Paus Fransiskus  juga 

dalam beberapa hari kebelakangan 
ini, telah menunjukkan kedekatan-
nya dan sentiasa menyeru berdoa 
tanpa henti bagi mereka yang sakit 
akibat Coronavirus.

Agar semua orang yang men-
derita karena COVID-19, tepatnya 
dalam misteri penderitaan ini, 
boleh menemukan kembali “pend-
eritaan serupa dan menyelamatkan 
dari Kristus” (ibid., 30), Penitensa-
ria Apostolik ini, yang dahulunya 
dikenali dengan nama auctoritate 
Summi Pontificis (kekuasaan tert-
inggi Paus), yang percaya pada 
sabda Kristus Tuhan dan yang me-
mikirkan dengan semangat iman 
agar epidemik yang sedang ber-
langsung saat ini dijalani dalam se-
mangat pertobatan peribadi, mem-
berikan karunia indulgensi sesuai 
disposisi berikut:

Plenari Indulgensi  diberikan ke-
pada umat beriman yang menderita 
akibat  Coronavirus, mereka yang 
tertakluk kepada kuarantin oleh 
pihak berkuasa di hospital atau di 
rumah sendiri, jika, dengan seman-
gat terpisah dari sebarang dosa, 
mereka bersatu secara rohani mel-

alui media dalam perayaan Misa 
Kudus, berdoa Rosario Kudus, ber-
doa amalan kudus Jalan Salib atau 
bentuk-bentuk devosi lain, atau 
sekurang-kurangnya  membaca 
Kredo, Doa Bapa Kami dan per-
mohonan kesalehan kepada Santa 
Perawan Maria, mempersembah-
kan percubaan ini dalam semangat 
iman kepada Tuhan dan demi ke-
bajikan saudara-saudari mereka, 
dengan kehendak untuk memenuhi 
syarat-syarat biasa (sakramen pen-
gakuan, perjamuan Ekaristi dan 
doa menurut intensi Bapa Suci) se-
cepat mungkin.

Petugas kesihatan, ahli keluarga 
dan semua orang yang, mengikuti 
contoh Orang Samaria yang Baik, 
terdedah kepada risiko jangkitan, 
menjaga mereka yang dijangkiti 
sakit Coronavirus menurut kata-
kata Penebus ilahi: “Tidak ada 
kasih yang lebih besar daripada 
kasih seseorang yang memberi-
kan nyawanya untuk sahabat-
sahabatnya” (Yoh 15:13), akan 
mendapatkan karunia yang sama 
berupa Indulgensi Penuh berdasar-
kan syarat-syarat yang sama.

Pada situasi pandemik ini, Pen-
itensiaria Apostolik juga mem-
berikan Plenari Indulgensi ke-
pada umat beriman yang mahu 
berkunjung kepada Sakramen 
Mahakudus, atau adorasi Ekaristi, 
atau membaca Kitab Suci untuk 
sekurang-kurangnya setengah jam  
atau berdoa Rosario Kudus, atau 
mengamalkan Doa Jalan Salib atau 
berdeoa Kaplet Kerahiman Ilahi, 
untuk memohon daripada Tuhan 
yang Maha Kuasa bagi mengakhiri 

wabak itu, kelegaan bagi para man-
gsa dan keselamatan abadi bagi 
orang-orang yang telah dipanggil 
oleh Tuhan. 

Gereja berdoa bagi mereka yang 
tidak dapat menerima Sakramen 
Pengurapan Orang Sakit dan Via-
tikum (Ekaristi Kudus bagi mereka 
yang akan meninggal dunia dan 
mempersiapkan diri untuk per-
jalanan menuju kehidupan kekal. 
Red.), dengan mempercayakan 
setiap dan semua orang kepada 
Kerahiman llahi berdasarkan 
persekutuan Para Kudus dan den-
gan memberikan Indulgensi Penuh 
kepada umat beriman di saat kema-
tian, asalkan mereka benar-benar 
bersedia dan telah mendaraskan 
beberapa doa dalam hidup mereka 
(dalam hal ini Gereja menutupi 
tiga syarat biasa diminta). Untuk 
mendapatkan indulgensi ini, peng-
gunaan salib direkomendasikan 
(lih. Enchiridion indulgentiarum, 
no.12). 

Semoga Santa Perawan Maria, 
Bonda  Tuhan dan Gereja, Sang 
Ratu Kesihatan bagi yang Sakit 
dan Penolong orang-orang Kris-
tian, Penasihat kita, membantu 
ketika manusia menderita, me-
nyelamatkan kita dari kejahatan 
pandemik ini dan mendapatkan 
bagi kita segala kebaikan yang 
diperlukan untuk keselamatan dan 
pengudusan kita. 

Keputusan ini berlaku tanpa 
mengabaikan syarat apapun yang 
bertentangan dan ditandatangani 
oleh Kardinal Mauro Piacenza,  
Ketua Penitensaria Apostolik — 
CNA 

Vatikan keluarkan garis panduan 
Minggu Suci, liturgi Paskah semasa 
musim pandemik 

Indulgensi istimewa kepada pesakit 
COVID-19 dan mereka yang menbantu 

TAIPEI: Bagaimana Taiwan ber-
jaya membendung pandemik 
COVID-19? Jawabannya ialah tin-
dakan yang pantas — lebih pantas 
dari WHO dan kerjasama daripada 
rakyat Taiwan. 

Setelah tersebarnya berita coro-
navirus sedang melanda Wuhan, 
Taiwan juga mempunyai 16 kes 
pada awal Feb dan bimbang ia akan 
merebak. Oleh itu, dengan pantas 
Taiwan melaksanakan pemerik-
saan kesihatan khususnya pelawat 
dari Wuhan dan di sempadan-sem-
padan berdekatan China. 

Mempunyai pengalaman meng-
hadapi pandemik selsema burung 
dan SARS, kerajaan Taiwan juga 
pantas memberi kempen dan pen-
didikan kesedaran tentang wabak 
coronavirus. Tidak seperti China 
yang berselindung memberikan 
maklumat tentang coronavirus, 
Taiwan mendidik rakyatnya meng-
etahui apa itu coronavirus dan cara 
mengawalnya. Taiwan juga antara 
negara terawal yang menyekat 
penerbangan udara ke China. — 
AsiaNews 

Taiwan pantas 
bendung 

coronavirus 
berbanding 

WHO 

Kardinal Robert Sarah, penguasa Kongre-
gasi Ibadat Ilahi. 
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Konferensi para uskup Malaysia 
terbitkan pedoman Minggu Suci 
dan Paskah dalam tempoh 
Perintah Kawalan Pergerakan 
Kepada para Klerus, religius dan umat awam 
beriman,

Kami percaya bahawa anda semua telah ber-
doa dengan tekun agar pandemik yang mel-
anda seluruh dunia dan telah membawa begitu 
banyak kekacauan dalam kehidupan seharian 
kita, akan dapat dibendung dan dikawal. Nam-
paknya perjuangan kita baharu saja bermula 
dan seperti kehidupan Kristian yang harus di-
hidupi sepanjang hayat  sepanjang hidup, kita 
juga mesti tabah dalam melakukan peranan kita 
dalam mengurangkan penyebaran jangkitan 
ini, menghindari lebih banyak kematian dan 
mencegahnya dari merosakkan sistem pengu-
rusan kesihatan kita. 

Sebagai Pastor anda, kami mahu memberi 
keyakinan kepada anda bahawa kami sentiasa 
prihatin terhadap anda semua pada masa yang 
mencabar ini. Kami menyeru  paroki-paroki, 
pelbagai pelayanan dan KED/KKD agar tampil 

dan menjangkau semua orang, terutamanya 
yang paling lemah di sekeliling kita, siapa pun 
mereka. Walaupun kita mungkin tidak dapat 
menghibur anda secara fizikal, anda berada 
dekat dengan hati kami. 

Seperti yang diumumkan oleh Perdana Men-
teri hari ini, tempoh kawalan pergerakan terhad 
di bawah Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) 
telah dilanjutkan sehingga 14 April 2020. 
Penambahan hari PKP ini jatuh pada musim 
paling suci dalam kalendar liturgi Gereja kita 
iaitu Minggu Suci. 

Memandangkan sekatan yang dilanjutkan di 
bawah PKP dan larangan perhimpunan awam, 
kami uskup/agung tiga keuskupan agung dan 
enam  keuskupan di Malaysia, dengan ini 
membuat keputusan bahawa perayaan liturgi 
sehingga 14 April 2020, termasuk Minggu 
Suci, akan dipimpin oleh para paderi di pelba-
gai keuskupan/agung TANPA kehadiran umat 
beriman. 

Bersempena dengan dekri yang dikeluar-
kan oleh Kongregasi badat Ilahi dan Tatatertib 
Sakramen-sakramen yang bertarikh 19 Mac 
2020, para Uskup Katolik Malaysia telah ber-
setuju untuk menerima pakai norma liturgi 
yang dinyatakan dalam Lampiran.

Umat Tuhan yang dikasihi, walaupun anda 
telah bersabar dan berdoa agar krisis ini segera 
berakhir, kami dengan rendah hati memohon 
pada anda semua untuk menunggu sedikit 
masa lagi. Marilah kita terus memohon kepada 
belas kasihan Tuhan, membuat  penebusan atas 
dosa kita dan  meminta campur tangan-Nya, 
bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga 
pada kehidupan orang-orang yang telah terje-
jas oleh pandemik ini, para petugas kesihatan 
dan  keselamatan barisan hadapan dan semua 
orang yang terus memastikan bahawa perkhid-
matan penting dan talian tambahan terbuka dan 
tersedia. Pada Hari Besar Khabar Sukacita ini, 
marilah kita belajar daripada Maria yang per-

caya akan Kemurahan hati Tuhan. 
Pra-Paskah adalah musim yang mencabar 

kita untuk mati raga pada diri sendiri agar kita 
dapat hidup dalam semangat kemuliaan Ke-
bangkitan. Dalam pembacaan Injil minggu ini, 
Tuhan Yesus kita telah membangkitkan Lazarus 
dari kematian, oleh itu, janganlah kita jatuh ke 
dalam lembah kekecewaan, marilah kita mela-
wan godaan hidup tanpa harapan dengan kem-
bali kepada Yang Esa, yang telah mengalahkan 
kematian dengan Kematian-Nya, Dia yang 
memberi kita jaminan, “Akulah kebangkitan 
dan hidup, barangsiapa percaya kepada-Ku, ia 
akan hidup walaupun mati (Yohanes 11:25). 

Mewakili para Uskup Agung dan Uskup 
dalam Konferensi, saya ingin mengucapkan 
kepada anda semua Selamat Menyambut Min-
ggu Suci yang terberkati

Diterbitkan pada hari ini, 25 Mac 2020, 
Hari Raya Besar Khabar Sukacita.

A) Tarikh hari Paskah kekal 12 April 2020 pada 
tahun ini. Seperti yang dijelaskan oleh dekri dari 
Vatikan, tarikh ini tidak boleh ditunda kerana 
perayaan ini merupakan “sumber kepada seluruh 
tahun liturgi)

B) Misa Krisma, di mana minyak-minyak suci 
diberkati dan di mana para paderi memperba-
harui janji kepaderian mereka, akan ditunda ke 
tarikh lain yang akan diumumkan selepas bera-
khir tempoh perintah kawalan pergerakan. 

C) Hari Minggu Palma tidak akan ada pem-
berkatan palma atau perarakan. 

D) Khamis Putih: Paderi Paroki boleh meraya-
kan Misa Senja Perjamuan Tuhan tanpa tradisi 
Pencucian Kaki mahupun perarakan Sakramen 
Mahakudus ke Tabernakel. Paderi merayakan 
Misa tanpa kehadiran fizikal umat beriman, 
diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Sakra-
men Mahakudus tetap berada dalam Tabernakle. 
Komuniti religius dan umat awam digalakkan 
untuk mengadakan doa bersama di rumah mas-
ing-masing atau rumah tertentu, dengan men-
doakan doa Ibadat Harian atau berdoa rosari. 
Para anggota Religius atau ahli-ahli keluarga 
boleh menjalankan upacara mencuci kaki. 

E) Jumaat Agung: Di Katedral dan gereja-
gereja paroki, Uskup atau Paderi Paroki akan 
merayakan Kisah Kesengsaraan Yesus. Dalam 
Doa Umum,  harus memasukkan intensi untuk 
orang sakit, yang sudah meninggal dunia, bagi 
mereka yang kecewa atau putus harapan (cf 
Missale Romanum, mukasurat 314n13). Ter-
takluk keadaan setempat, paderi boleh meng-
hormati salib secara peribadi dan menerima 

komuni kudus. 
F) Vigil Paskah: Lucenarium, Pemberkatan 
Api dan Persediaan Lilin ditiadakan. Lilin 
Paskah dinyalakan, perarakan ditiadakan dan 
diikuti dengan Proklamasi Paskah (Exsultet) 
Selepas itu diteruskan dengan Liturgi Sabda. 
Bagi “Liturgi Pembaptisan”, hanya  “Pem-
baharuan Janji Baptis” sudah memadai (cf. 
Missale Romanum, mukasurat. 371, n. 55), 

ini diikuti “Liturgi Ekaristi”  Mereka yang 
tidak berkemungkinan dapat menyatukan diri 
mereka dalam Vigil Paskah yang dirayakan di 
Gereja, harus berdoa Ibadat Harian untuk Hari 
Minggu Paskah. 

G) Pembaptisan dan Penguatan untuk dewasa, 
yang dijadualkan pada hari Paskah, ditangguh-
kan ke tarikh lain. 

H) Umat awam digalakkan untuk berdoa Iba-
dat Harian dan mendoakan devosi doa-doa 
suci popular – berdoa Jalan Salib, berpuasa, 
membuat doa komuni rohani, berdoa Novena 
Kerahiman Ilahi dan sebagainya sepanjang 
minggu ini. 

I) Pelbagai keuskupan/agung akan terus me-
nyediakan siaran Misa Kudus secara langsung 
selagi boleh. Paderi-paderi digalakkan untuk 
berhubung dengan umat mereka melalui ap-
likasi konferensi dalam talian, media sosial 
dan sumber-sumber talian yang lain, jika ada. 
Pelayanan Komunikasi Sosial di pelbagai 
keuskupan/agung diharapkan untuk bersedia 
memberikan bantuan kepada paroki, pelay-
anan dan paderi. 

Norma Liturgi dan Pastoral bagi Perayaan Minggu Suci 

Tidak ada Misa umum untuk Minggu Suci, Triduum dan hari Paskah bagi Gereja 
Katolik di Malaysia. Walaubagaimana pun, pelbagai keuskupan/agung menyediakan 
siaran langsung Misa secara online.  

Konferensi UsKUp-UsKUp KatoliK Malaysia

+Yang Amat Mulia Sion Poh, 
Uskup Agung Kuching

 
 +Yang Dihormati Bernard Paul, 

Uskup Melaka-Johor 

 +Yang Amat Mulia John Wong, 
Uskup Agung Kota Kinabalu

 +Yang Dihormati Sebastian Francis, 
Uskup Pulau Pinang

+Yang Dihormati Cornelius Piong, 
Uskup Keningau

+Yang Dihormati Julius Dusin Gitom, 
Uskup Sandakan

+Yang Dihormati Joseph Hii, 
                         Uskup Sibu 

 
+ Yang Dihormati Richard Ng, 

Uskup Miri

+ Yang Amat Mulia Julian Leow Beng Kim
Presiden

Konferensi para Uskup Malaysia

l a M p i r a n



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 29, 2020 

SIPITANG: Pada 7 Mac 2020, 
Kerasulan Kerahiman Ilahi telah 
menganjurkan program “Perkong-
sian Kerahiman Ilahi” bersama 
Divine Mercy Apostolate Outreach 
Team yang diketuai oleh Alexander 
Tham dari Keuskupan Agung Kota 
Kinabalu yang bertema, “Mengapa? 
Yesus Aku Percaya Pada-Mu.”

Perkongsian ini dimulai dengan 
Misa yang dipimpin oleh Father 
Bede Anthonius. Lebih 100 orang 

peserta menghadiri program ini 
yang disokong oleh Sr. Leonie, Sr. 
Martha dan Pengerusi Majlis Pasto-
ral Paroki, Sdra Aloysius Guani.

Antara topik yang dikongsikan 
adalah "Faustina Santa Pertama Mil-
lenium yang baharu dan bagaimana 
Kerahiman Ilahi bermula"; "Adakah 
Kerahiman Ilahi itu satu pilihan atau 
Mandatori?" Selepas program itu, 
para peserta juga telah memahami 
apakah maksud dan cara berdoa 

Chaplet Kerahiman Ilahi di samping 
menyegarkan semangat Kerahiman 
Ilahi di setiap jiwa umat di Paroki 
St. Yohanes Pembaptis, Sipitang 
(SYPS).

Pengerusi Kerasulan Kerahiman 
Ilahi, Maria Abraham berharap hasil 
dari perkongsian ini boleh meman-
tapkan iman umat di Paroki SYPS 
terutama sekali kepada calon IKD. 
— KOMSOS SYPS, Rosemary 
Manson

KUCHING: 25 tahun lalu, se-
orang muda telah ditahbis oleh 
uskup Peter Chung di Katedral 
St Joseph. 

Kini setelah lebih dua dekad, 
Father Patrick Heng meraya-
kan ulang tahun perak pen-
tahbisan imamatnya dengan 
majlis makan malam pada 16 
Februari di sebuah restoran 
tempatan bersama lebih 800 
orang dari pelbagai paroki. 

Majlis makan malam itu 
dimeriahkan oleh kehadiran 
Uskup Agung Simon Poh dan 
Uskup Agung Emeritus John 
Ha, pada paderi dari keusku-
pan Malaysia,  Indonesia, Fil-

ipina dan Pakistan.
Dalam ucapan beliau, Fr Pat-

rick mengucapkan terima kasih 
kepada semua di atas sokongan 
mereka selama 25 tahun beliau 
melayani di ladang Tuhan. 

Antara harapan Fr Heng 
sempena ulang tahun kepade-
riannya, melalui buku cendera-
hatinya, Fr Heng berharap agar 
lebih ramai anak muda menda-
pat inspirasi untuk menyahut 
panggilan Tuhan menjadi pa-
deri atau religius. 

Kemudian pada 18 Feb, Fr 
Heng merayakan Misa sem-
pena ulang tahun Imamatnya 
ke-25 di Katedral St Joseph.

Uskup Agung Emeritus John 
Ha semasa menyampaikan ho-
milinya mengatakan Fr Heng 
yang suatu ketika dahulu per-
nah menjadi seorang pelayan 
altar yang berdedikasi telah 
memberikannya pengalaman 
mendalam akan kasih Tuhan 
dan Ekaristis serta asas teguh 
dalam menyahut panggilannya 
sebagai paderi. 

Prelatus itu menambah ba-
hawa kegembiraan yang diala-
mi Fr Heng adalah pernyataan 
dan pengesahan bahawa Tuhan 
mengasihinya dan kita semua 
tanpa sebarang syarat. — sum-
ber Today's Catholic 

SOOK: Sejarah tercipta apabila 
buat julung kalinya di Paroki 
Sook kerana berjaya mengan-
jurkan Retret Bonda Maria yang 
julung-julung kali diadakan di 
paroki berusia 28 tahun itu.

Retret yang dianjurkan oleh 
Majlis Pastoral Paroki (MPP), 
Legion of Marie (LOM) dan 
Tim Kesedaran dan Penyembu-
han telah berlangsung pada 7-9 
Feb lalu. Ia disertai seramai 400 
peserta. 

Bonda Maria merupakan 
Bonda Tuhan dan Bonda Gere-
ja. Maria adalah ibu Yesus, Sang 
Penyelamat dunia. Kedudukan 
Bonda Maria dalam gereja san-
gat istimewa. Dia adalah orang 
kudus terbesar melebihi para 
kudus lainnya kerana peranan-
nya dalam sejarah keselamatan 
umat manusia.

"Salurkan sentuhan cinta kasih 
rohani Tuhan kepada orang 
yang kita layani dan apabila kita 
salurkan kerohanian Yesus ke-
pada orang ramai, biarlah Yesus 
yang memenuhi diri kita terlebih  

dahulu sebelum kita salurkan 
kerajaan cinta kasih Yesus" kata 
Father Gilbert Lasius semasa 
menyampaikan homilinya. 

Kerana peranannya begitu be-
sar dalam sejarah keselamatan, 
maka ia juga menjadi bonda 
pengantara kita. Melalui dan 
dalam Bonda Maria kita mem-
peroleh keselamatan daripada 
Tuhan dalam diri Yesus Kristus 
Putera Tuhan yang menjadi ma-
nusia dan dilahirkan oleh Per-
awan Maria. 

Antara pengisian sepanjang 
retret ini adalah Perarakan 

(Crowning) dan Penyembuhan 
Rohani untuk memberikan kes-
edaran kepada peserta terhadap 
Bonda Maria. Perarakan ini di-
iringi dengan doa Rosari yang 
dibacakan oleh peserta dengan 
penuh rendah hati dan peng-
hayatan.

Retret ini diakhiri dengan 
pelepasan belon Rosari, simbo-
lik kepada perlepasan doa-doa 
permohonan yang didoakan 
oleh para peserta bersama Pa-
deri dan Sister. — Petronella 
Chrispine, Rekvenlye Jamly, 
KOMSOS_GRKS

Retret Bonda Maria di Sook tarik 
400 peserta 

COVID-19: Sabah 
Youth Day-5 
ditangguhkan! 
KOTA KINABALU: Sabah 
Youth Day-5 (SYD-5) yang di-
jadualkan akan berlangsung pada 
bulan Julai 2020 di Paroki Holy 
Rosary Limbahau dan St Joseph 
Papar, telah ditunda ke tahun 
2021.

Penundaan itu telah diumum-
kan oleh Sr Dora Obod FSIC, 
kordinator SYD-5 pada 16 Mac 
lalu.

"Selepas mendapat kata pu-
tus daripada ketiga-tiga Bapa 
Uskup/Agung di Sabah, Main 
Organizing Team (MOT) telah 
memutuskan untuk menunda 
SYD-5 ke tahun 2021. Oleh itu 
semua aktiviti SYD-5 dihentikan 
buat sementara waktu. Tarikh 
akan diberitahu kelak. Namun 
semua ini bergantung kepada 
keadaan. Harap maklum," tulis 
Sr Dora dalam kenyataannya un-
tuk semua ketua kontinjen dan 
peserta SYD-5. 

"Marilah kita terus bersatu 
dalam doa dan tetap percaya ba-

hawa Tuhan sentiasa menyertai 
kita," kata Sr Dora pada akhir 
kenyataannya. 

Sejak tahun 2004, SYD atau 
Sabah Youth Day telah menjadi 
satu acara Gereja bersama be-
lia, untuk belia dan dari belia. Ia 
adalah hasil dari Jubli Belia Ta-
hun 2000 yang mana pada masa 
tersebut Komisi Belia Keusku-
pan Kota Kinabalu dan Komisi 
Kerasulan Belia Keuskupan 
Keningau bersetuju mengadakan 
pesta belia bersama sekali dalam 
empat tahun.

SYD-4 telah berlangsung di 
daerah Tawau di dalam Keusku-
pan Sandakan pada tahun 2016. 
SYD-5 mengambil tema, “Aku 
ini adalah hamba Tuhan; terjadi-
lah padaku menurut perkataan-
mu.” (Lukas 1:38). Penangguhan 
SYD-5 ini adalah kerana penu-
laran pandemik COVID-19 yang 
sehingga memaksa kerajaan Ma-
laysia mengeluarkan Perintah 
Kawalan Pergerakan. 

Mengapa aku percaya kepada Yesus? 

Fr Patrick Heng rai ulang tahun 
imamat ke -25 

Fr Patrick Heng. Gambar oleh Today's Catholic. 


