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Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita 
dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbua-
tan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih 
karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada 
kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan 
yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Jurusela-
mat kita Yesus Kristus                              2 Korintus 1: 9

JAKARTA: Kerajaan Indonesia menya-
takan bahawa ia akan memperluaskan 
peluang biasiswa untuk pelajar dari ke-

luarga miskin untuk belajar di universiti dan 
langkah ini mendapat perhatian serta pujian 
oleh pemimpin-pemimpin Gereja. 

Memberi peluang kepada golongan belia yang kurang 
bernasib baik untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut 
akan meningkatkan prospek pekerjaan mereka dan mem-
bantu mengurangkan kemiskinan, kata mereka.

Terdapat 400,000 pelajar tambahan dari keluarga yang 
kurang bernasib baik akan mendapat biasiswa tahun ini 
sebagai sebahagian daripada Skim Kolej Kad Pintar In-
donesia, demikian menurut Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.

Peningkatan yang ketara dalam kuota tahun ini hampir 
sama dengan 418,000 biasiswa yang diberikan kepada 
pelajar miskin dalam tempoh tiga tahun yang lalu. "Kami 
berharap pelajar yang berminat melanjutkan pelajaran 
ke kolaj melepaskan impian mereka di atas sebab tidak 
ada wang atau pembiayaan," kata Paristiyanti, setiausaha 
agung jabatan pendidikan tinggi kementerian itu.

Pendaftaran untuk biasiswa dibuka dari 2-3 Mac lalu 
melalui laman web kementerian.

Penerima biasiswa akan menerima 6,600,000 rupiah 
(RM1,900) setiap semester untuk perbelanjaan tuisyen 
dan perbelanjaan hidup, kata Paristiyanti.

Program ini bertujuan bagi membolehkan "kanak-kanak 
dari keluarga miskin keluar rantaian kemiskinan yang 
telah membelenggu mereka," katanya sambil menambah 
bahawa kerajaan juga berusaha untuk menarik lebih ra-
mai orang melanjutkan pelajaran pendidikan tinggi untuk 
mengisi kekosongan jawatan yang mahir dalam pasaran 
kerja yang berubah hari ini .

Bilangan orang muda Indonesia yang memasuki kolej 
agak rendah, purata 35 peratus, dan sangat ketinggalan 
berbanding negara-negara jiran seperti Malaysia (37 pera-
tus), Thailand (51 peratus), Singapura (82 peratus) dan 
Korea Selatan (92 peratus).

Paderi Fransiskan, Friar Vinsensius Darmin Mbula, 
pengerusi Majlis Kebangsaan Pendidikan Katolik, men-

gatakan  langkah itu adalah "berita baik untuk keluarga 
miskin."

"Kami memanfaatkan peluang ini dan meminta majlis-
majlis pendidikan keuskupan di seluruh Indonesia untuk 
mempromosikannya," katanya kepada UCA News pada 2 
Mac.

Beliau berkata kerajaan perlu memastikan bahawa bia-
siswa ini diberikan kepada mereka dari keluarga miskin.

"Kawalan kerajaan yang ketat diperlukan supaya pener-
ima adalah orang yang tepat dan skim itu tidak dieksploi-
tasi," kata imam itu. "Banyak program bantuan seperti ini 
tidak dinikmati oleh golongan miskin sebaliknya dimiliki 

oleh mereka yang mempunyai hubungan dengan pegawai 
kerajaan. 

Damianus Barut, seorang petani Katolik di Mano,Pulau 
Flores, berkata anaknya lulus dari sekolah tinggi tahun 
lalu tetapi dia tidak mampu untuk menghantarnya ke kolej. 
Beliau berkata biasiswa itu boleh menyelamatkan anak le-
lakinya daripada mencari pekerjaan dengan upah rendah, 
untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan gaji yang wajar. 

Barut memberitahu UCA News bahawa dia telah 
mendaftarkan anaknya sebagai pemohon biasiswa dan 
berharap permohonan anak lelakinya diluluskan. — Uca 
News 

Pemimpin: 
Marilah kita mewartakan nama Tuhan 

dan memuji kemuliaan Tuhan kita!

Semua:
 Tuhan, betapa sempurnanya 

karya-Mu dan semua 
perbuatan-Mu adalah adil.  

Biarlah suara-Mu 
didengar pada hari ini oleh semua 

bangsa! 

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

wa kami hanyalah manusia biasa. 

Bapa, seluruh alam 
semesta Mu mengeluh dan 

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

untuk bebas didalam kemuliaan 
sebagai anak-anak Tuhan.                                                       

Tuhan Yesus, utuslah Roh
 Kebenaran-Mu dan  

biarlah Roh ini membuktikan 
‘kepada kuasa-kuasa  duniawi” 

betapa salahnya pendapat 
 mereka tentang dosa, dan apa yang 

benar dan hukuman Tuhan.

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

 semua umat-Mu dan penuhilah kami

 dengan pengetahuan akan 
kemuliaan-Mu sebagaimana lautan 

penuh  dengan air. 
Himpunkan kami semua  

ya Tuhan di dalam 
Nama-Mu dan semoga semua orang 

memuji bahawa Engkaulah 
satu-satunya Tuhan yang Benar.

(Doa ini digubah dari 
pelbagai petikan Alkitab)

Doa untuk Negara kita 

Indonesia beri biasiswa 
untuk pelajar miskin

tingkatkan kualiti hidup 

Para pemimpin Gereja menyifatkan usaha kerajaan Indonesia memberikan biasiswa kepada lebih para pelajar miskin 
sebagai "berita baik untuk keluarga yang tidak berkemampuan." 
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Pembawaan kerumitan
Penulis rohani terkenal, Ruth 

Burrows, memulakan autobi-
ografinya dengan kata-kata 

ini: "Saya dilahirkan ke dunia ini 
dengan kepekaan yang diseksa. 
Sudah lama saya terkejut atas 
sebab-sebab penderitaan psikologi 
saya. "

Malangnya, terlalu banyak bio-
grafi rohani tidak bermula seperti 
ini, iaitu dengan mengiktiraf keru-
mitan patologi  di dalam diri kita 
sendiri. Kita mempunyai kerumi-
tan dan pergelutan sukar dalam 
hati, minda, dan jiwa, ataupun 
dalam tubuh. Setiap daripada kita 
mempunyai kerumitan yang cukup 
dalam di dalam diri kita dan cukup 
panjang sehingga kita adakalanya 
menyangka ia psikologi yang tidak 
normal.

Dan kerumitan itu bukan sahaja 
perlu kita kenali, ia juga perlu 
dihormati dan dikuduskan kerana 
ia sebenarnya bukan berpunca apa 
yang baik atau buruk dari dalam 
diri kita.  Kita kompleks kerana 
apa yang menggoda kita dan men-
arik kita ke segala arah bukanlah 
dipengaruhi oleh kelicikan syaitan 
melainkan gambaran dan keseru-
paan Tuhan.

Di dalam kita terdapat api ilahi, 
yang memberikan kita kedalaman 
yang tak terhingga, keinginan yang 
sukar dipuaskan dan mempunyai 
kecerahan yang membingungkan 
setiap ahli psikologi. Imej dan rupa 
Tuhan di dalam diri kita, seperti 
yang ditulis oleh John the Cross, 
menjadikan hati, jiwa, dan tempat 
jiwa kita bersemayam, terlalu 
dalam untuk diisi atau difahami 

sepenuhnya.
Saya percaya bahawa dalam ker-

ohanian Kristian, sekurang-kurang-
nya dalam khutbah dan kesusaster-
aannya yang popular, biasanya 
tidak menerangkan hal ini dengan 
memadai. Pendek kata, kita selalu 
menyangka bahawa sebagai penga-
nut Kristian, ia seharusnya tidak 
terlalu rumit:

Kenapa semua pergelutan ini 
berlaku dalam diri anda! Apa yang 
salah dengan diri kita! Tetapi, sep-
erti yang kita ketahui dan dari pen-
galaman kita sendiri, kerumitan 
semula jadi kita selalu menyebab-
kan kesukaran dan rintangan untuk 
menjadi seorang kudus, untuk ber-
sedia melakukan satu perkara".

Selain itu, kerana kerumitan kita 
kurang dikenali dan dihormati, 
secara rohani, kita sering merasa 
bersalah mengenainya: Mengapa 
saya begitu rumit? Mengapa saya 
mempunyai semua soalan ini? 
Mengapa saya sering keliru? 
Kenapa seks adalah tarikan yang 
kuat? Kenapa saya mempunyai 
banyak godaan?

Jawapannya mudah: Kerana kita 
dilahirkan dengan api yang saleh di 
dalamnya. Oleh itu, ia menjadi 
sumber banyak kekeliruan, 
godaan, dan rintangan, ia begitu 
banyak sama seperti godaan Setan 
dan duniawi yang mempesonakan. 
. 

Apa yang perlu kita lakukan 
dalam menghadapi kerumitan yang 
membingungkan kita sendiri?

Ada beberapa nasihat daripada 
buku-buku yang terkenal:
l Menghormati dan memperse-

mbahkan kerumitan anda: Terima 
bahawa ini adalah hadiah yang 
diberikan Tuhan di dalam diri anda 
dan, pada akhirnya, ia adalah yang 
terbaik di dalam anda. Itulah yang 
membezakan kita dari tumbuh-
tumbuhan dan haiwan. Sifat tum-
buhan dan haiwan adalah ringkas, 
tetapi kita sebagai manusia, mem-
punyai jiwa abadi, tak terbatas 
menjadikan banyak komplikasi 
yang  harus dihadapi dalam men-
jalani kehidupan anda dalam roda 
kehidupan anda.
l Jangan sekali-kali meremeh-

kan kerumitan anda - walaupun 
anda menentangnya: Kenali dan 
hormati "iblis dan malaikat" yang 
berkeliaran dengan bebas di dalam 
hati dan minda anda. Tetapi jangan 
mengurangkan kerumitan anda 
sama ada dengan menggambarkan 
diri anda sebagai artis terseksa atau 
sebagai eksistensialis yang berani 
atau berlagak wira untuk keluar 
dari kehidupan.

l Bersahabat dengan bayang-
bayang anda: Ia adalah terang dan 
bayang, adalah satu tetapi terpisah. 
Perlahan, dengan berhati-hati dan 
sokongan, mulalah berhadapan 
hal-hal dalaman yang menakutkan 
anda.
l Kuduskan kuasa dan tempat 

seksualiti dalam diri anda: Seksual 
anda tidak dapat disembuhkan, dan 
demi sebab yang saleh. Jangan 
sekali-kali menafikan atau meren-
dahkan kuasa seksualiti — walau-
pun anda membawanya dengan 
kekudusan yang sewajarnya.
l Kenali luka-luka anda, berse-

dih dan ratapi rasa yang tidak 
dapat dipuaskan itu. Apa-apa luka 
yang anda tidak bersedih dengan 
sepatutnya, lama kelamaan akan 
mula menggigit anda. Terima dan 
ratapilah hakikat bahawa di dunia 
ini, dalam kehidupan ini, tiada sim-
foni yang selesai.
l  Jangan biarkan "dorongan 

transenden" di dalam diri anda 
menjadi menguasai atau dipen-
dam. Kerumitan yang tidak ber-
henti mengunjungi hidup anda 
adalah kerana ia tidak melampaui 
kemampuan anda. Jangan sekali-
kali mematikan semangat ini di 
dalam diri anda. Belajar untuk 
mengenali, melalui kekecewaan 
dan fantasi anda, ketahui bagaima-
na anda telah memendamnya sela-
ma ini. 
l  Cuba untuk mencari "cinta 

yang lebih tinggi" yang melampaui 
kuasa lebih mendalam naluri 
semula jadi anda. Semua mukjizat 
bermula dengan jatuh cinta. Jangan 
takut dengan dorongan perasaan  

dan godaan spontan anda untuk  
mencari cinta  dan nilai yang lebih 
tinggi, ke arah yang ia mahu dica-
pai. Bantu orang lain dengan altru-
isme anda dan pandanglah orang 
lain dan diri sendiri dengan bang-
ga. Ini akan membawa kepenuhan 
yang anda benar-benar inginkan 
selama ini. 
l Biarkan kerumitan anda send-

iri mengajar anda untuk memaha-
mi dan berempati. Dengan ber-
hubung dengan kerumitan anda 
sendiri, anda akhirnya akan men-
getahui bahawa tiada apa-apa yang 
pelik dalam diri anda, dan apa yang 
anda lihat pada berita atau melihat 
cermin setiap hari, ialah apa yang 
bergolak dalam diri anda juga. 
l  Selalulah mengampuni diri 

sendiri. Ampunilah diri sendiri. 
Kerumitan yang anda alami kerap 
menyebabkan anda terjatuh dan 
anda perlu memaafkan diri anda 
berkali-kali. Hidup, mengetahui 
bahawa rahmat Tuhan adalah 
sebuah sumur yang tidak pernah 
habis
l  Hidup di bawah kesabaran 

dan pemahaman Tuhan. Tuhan 
adalah pencipta anda, anda, arkitek 
yang membina anda dan yang ber-
tanggungjawab untuk kerumitan 
anda. Percayalah bahawa Tuhan 
mengerti. Percayalah bahawa 
Tuhan lebih cemas tentang anda 
daripada apabila anda cemas ten-
tang diri anda. Tuhan yang menge-
tahui segala sesuatu juga tahu dan 
menghargai perjuangan dan pergel-
ua t an  k i t a .  — Hakc ip ta 
Terpelihara 1999-2020 @ Fr Ron 
Rolheiser 

Di dalam bukunya yang 
berjudul ‘Nyanyian bu-
rungburung,’ Fr. Anthony 

de Mello, SJ menceritakan kisah 
seorang tua bijaksana yang pada 
suatu hari telah membuat renun-
gan tentang kehidupannya, “Se-
waktu saya masih muda, saya 
berdoa kepada Tuhan demikian, 
“Tuhan, berikanlah saya kekuatan 
untuk mengubah dunia ini.”

Apabila saya mencapai usia 
pertengahan dan menyedari ba-
hawa separuh daripada kehidupan 
saya berlalu begitu sahaja tanpa 
mengubah satu pun manusia, 
maka saya merubah doa saya, “Tu-
han, berikanlah saya rahmat untuk 
mengubah keluarga dan teman-
teman saya.”
 “Namun ketika ini saya sudah 
menjadi orang tua, dan saya mu-
lai melihat betapa bodohnya saya 
selama ini. Hanya ini doa saya 
yang terakhir pada Tuhan, “'Tu-
han berikanlah saya rahmat untuk 
mengubah diri ku sendiri” ... Sean-
dainya saya mohon doa ini sejak 
dahulu, maka pastilah hidup saya 
tidak sia-sia."
 Pesan Injil minggu ini memper-
katakan tentang perubahan seperti 
apa yang didoakan oleh orang tua 
bijaksana tadi. Ia menggambarkan 
kemuliaan Yesus yang telah beru-
bah wajah, “Wajah-Nya bercahaya 

seperti matahari dan pakaian-Nya 
menjadi putih bersinar seperti 
terang (Mat17:2).
 Perubahan wajah Yesus tersebut 
mengajar kita bahawa kita secara 
peribadi juga perlu berubah. Kita 
perlu berani sentiasa berubah ke 
arah yang lebih baik. 

Perlu kita sedari bahawa pertum-
buhan ke arah kedewasaan kristian 
bukanlah pengalaman yang hanya 
sekali, namun ia tertakluk pada pe-
rubahan. Suatu usaha untuk men-
yahut cabaran memilih di antara 
ketaatan dengan penentangan ke-
hendak Tuhan. 

Demikianlah perjalanan iman 
kita masing-masing adalah sesua-
tu yang unik dan tidak sama antara 
satu dengan yang lain.

Kita masing-masing mempu-
nyai masa permulaan dan pen-
gakhiran yang tidak sama, serta 
kepelbagaian pengisian di antara-
nya. Namun kita semua berjalan 
merentasi kehidupan dengan su-
katan masa yan sama. Kita semua 
sedar bahawa perubahan itu tidak 
dapat kita hindari dan bahawa kita 
semua tertakluk pada perubahan 
sama ada kita menyukainya atau 
pun tidak. 

Perjalanan iman kita menuju ke 
kekudusan sentiasa sahaja diubah 
diperbaiki dari semasa ke semasa. 
Kita semua secara berterusan dan 

terlibat secara langsung di dalam 
proses untuk meneruskan peruba-
han ke dalam keutuhan dan keju-
juran yang mantap, demi menjadi 
seorang peribadi yang lebih men-
gasihi dan penuh dengan belas 
kasihan. 

Tokoh Abraham yang kita ke-
nal dalam bacaan pertama tadi 
sungguh merupakan sumber in-
spirasi iman, di mana dia den-
gan sukarela mengikuti dan taat 
pada Tuhan dengan melepaskan 
segala kemewahan dunia dengan 
menggembara ke negara Palestin. 

Semasa dia memulakan perjala-
nannya untuk merubah kehidu-
pannya, dia sudah pun berumur 
75 tahun. Oleh kerana itu kita se-
harusnya jangan pernah berkata 
atau berfikir bahawa kita sudah 
terlambat atau terlalu tua untuk 
mengubah kehidupan ini agar 
menjadi lebih baik daripada yang 
biasa.

Sebenarnya terdapat banyak un-
sur-unsur kebaikan dan kelebihan 
di dalam diri kita, tetapi terdapat 
juga keperluan untuk perubahan. 
Namun yang menarik, nilai-nilai 
dan sikap-sikap kita yang baik itu 
boleh juga menjadi sumber kele-
mahan kita. Misalnya:
1. Keperibadian yang ekstrim. Ia 
baik tapi menjadi tidak baik apabi-
la kita tidak sanggup mengatakan 

'tidak' kepada teman atau kepada 
atasan apabila kita disuruh menan-
datangani suatu kontrak kerja yang 
tidak jujur atau menutup mata seb-
elah apabila melihat ketidakadilan 
terjadi. 
2.Mengamalkan ‘budaya ketam.’ 
Maksudnya bersikap seperti ketam 
di dalam bakul yang saling men-
jatuhkan apabila ada yang beru-
saha naik ke atas. Walhal ‘budaya 
ketam’ ala kristian adalah saling 
mendorong atau menarik ke atas 
terhadap sesama yang sungguh-
sungguh berusaha untuk melaku-
kan apa sahaja yang baik.
3.Perpecahan yang disebabkan 
oleh amalan berkomplot dan ran-
cangan jahat, kritikan yang tidak 
membangun serta perselisihan 
politik yang tidak berkesudahan 
yang hanya pentingkan diri sendi-
ri. 

Pada ketika ini kita berada 
musim Pra-Paskah. Panggilan 
untuk mengubah corak kehidu-
pan, corak berfikir dan bertindak 

adalah suatu peringatan bagi kita 
semua secara berterusan daripada 
Tuhan agar kita mencapai kehidu-
pan yang lebih baik, lebih dirah-
mati Tuhan.

Demi mencapai pertumbu-
han dan kemajuan sama ada ro-
hani mahupun jasmani, kita perlu 
mengikis nilai-nilai yang negatif, 
sikap malas, tidak taat dan tidak 
jujur, segala bentuk perselisihan 
faham yang tidak menguntungkan 
serta cepat merasa puas dan tidak 
mahu berusaha sesuatu yang lebih 
baik. Sebab sikap-sikap kita yang 
baik ataupun yang buruk itu akan 
menentukan hala tuju kehidupan 
kita di masa-masa yang akan da-
tang.

 Perjalanan hidup ini boleh men-
capai penghujung yang menggem-
birakan, asalkan kita sanggup dan 
berani menyahut cabaran, sentiasa 
merubah hidup setiap hari dengan 
percaya dan taat kepada Tuhan 
yang maha esa. — JL

HARI MINGGU KEDUA
PRA-PASKAH

Mempersembahkan kelemahan dan kekuatan kita kepada Tuhan 

KEJADIAN 12:1-4;
2 TIMOTIUS 1:8-10;

MATIUS 17:1-8
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Adakah anda 
mempunyai 
persoalan 

agama, Kitab 
Suci atau ajaran 

Gereja?

Hantarkan               
soalan anda ke:

HERALD
5, Jalan 

Robertson, 
50150

Kuala Lumpur
ATAU
Fax: 

03-20268293

Tanya
Jawab Soalan: Saya seorang umat Katolik 

yang dibaptis pada malam Paskah 
tahun lalu. Saya masih perlu pen-
erangan lebih lanjut tentang musim 
Pra-Paskah. 
1. Adakah musim Pra-Paskah ini 
mengenai hal berpantang dan ber-
puasa sahaja? 
2. Pada jam berapa kita harus ‘buka’ 
puasa dan sahur jam berapa? 
3. Bolehkah puasa kita itu batal? 
--Liliana Jiroi 

Jawaban: Pada masa Pra-Paskah 
ini, bukanlah mengenai pantang dan 
puasa dari pelbagai makanan dan ke-
biasaan yang menyenangkan sahaja. 
Sebenarnya Yesus mengajak kita un-
tuk bangun dari tidur yang panjang, 
merenungkan sikap kita yang cepat 
berpuas diri dengan kehidupan doa 
yang ala kadarnya, mengevaluasi 
hal-hal yang sudah kita anggap biasa 
dan tidak berbahaya, padahal sesung-
guhnya merupakan kebiasaan yang 
membuat kita tidak bertumbuh dan 
berbuah. 

Musim Pra-Paskah juga masa bagi 
kita untuk mengingat kembali dosa-

dosa yang kita biarkan dan tidak di-
akui dalam Sakramen Tobat sehingga 
membuat suara hati kita semakin 
tumpul. 

Berikut ini mari kita lihat keten-
tuan tobat dengan puasa dan pantang, 
menurut Kitab Hukum Gereja Kato-
lik: 

Kan. 1249 – Semua orang beriman 
kristiani wajib menurut cara masing-
masing melakukan tobat demi hukum 
ilahi; tetapi agar mereka semua ber-
satu dalam suatu pelaksanaan tobat 
bersama, ditentukan hari-hari tobat, 
di mana umat beriman kristiani se-
cara khusus meluangkan waktu un-
tuk doa, menjalankan karya kesale-
han dan amalkasih, menyangkal diri 
sendiri dengan melaksanakan kewa-
jiban-kewajibannya secara lebih setia 
dan terutama dengan berpuasa dan 
berpantang, menurut norma kanon-
kanon berikut. 

Kan. 1250 – Hari dan waktu tobat 
dalam seluruh Gereja ialah setiap hari 
Jumaat sepanjang tahun, dan juga 
masa Pra-Paskah. 

Kan. 1251 – Pantang makan dag-
ing atau makanan lain menurut keten-

tuan Majlis para Uskup Katolik hen-
daknya dilakukan setiap hari Jumaat 
sepanjang tahun, kecuali hari Jumaat 
itu kebetulan jatuh pada hari raya 
besar; manakala pantang dan puasa 
hendaknya dilakukan pada hari Rabu 
Abu dan pada hari Jumaat Agung, 
memperingati Sengsara dan Wafat 
Tuhan Kita Yesus Kristus. 

Kan. 1252 – Peraturan pantang 
mengikat mereka yang telah berumur 
genap 14 tahun, manakala peraturan 
puasa pula harus dipatuhi oleh semua 
yang berusia dewasa sehingga beru-
sia awal 60 tahun, namun para gem-
bala jiwa dan orang tua hendaknya 
berusaha membimbing anak-anak 
kecil yang belum terikat usia pantang 
dan puasa, agar dibina ke arah cita-
rasa tobat yang sejati. 

Kan. 1253 – Majlis para Uskup da-
pat menentukan dengan lebih terper-
inci pelaksanaan puasa dan pantang; 
dan juga dapat menggantikan selu-
ruhnya atau sebahagian wajib puasa 
dan pantang itu dengan bentuk-ben-
tuk tobat lain, terutama dengan karya 
amal-kasih serta latihan-latihan ro-
hani. 

2. Tentang jam ‘buka’ puasa dan 
sahur tidak ditentukan dalam ajaran 
iman Katolik. 

Ini adalah kerana makna puasa 
dan pantang kita tidak sama dengan 
puasa dalam agama lain, maka keten-
tuan pelaksanaannya juga tidak harus 
sama dengan apa yang umumnya 
dipraktikkan dalam agama lain. 

3. Makna utama puasa bagi umat 
Katolik adalah penyangkalan diri se-
bagai tanda pertobatan. Maka tidak 
jelas atau mengelirukan kalau men-
gatakan puasa yang batal. 

Apakah ertinya batal bertobat? Jika 
pertobatan ada, namun puasa tidak 
sempurna dilakukan, maka sebenarn-
ya yang terjadi di sini adalah pelak-
sanaan penyangkalan diri yang tidak 
sempurna. Baru jika ternyata orang 
itu mengabaikan puasa pada saat 
yang diwajibkan oleh Gereja, maka 
ertinya dia telah melakukan kesala-
han/dosa kerana melanggar perintah 
Gereja. 

Jika ini yang terjadi, maka silakan 
mengaku dosa dalam sakramen Pen-
gakuan dosa, dan kemudian melak-
sanakan penitensinya. — Katolisitas

     
Berapa jam harus berpuasa dan berpantang? 

Kembali kepada Bapa dan 
tolak pembohongan Iblis 

hhhUSKUP AGUNG JULIAN LEOW 
KEUSKUPAN AGUNG KUALA LUMPUR

USKUP SEBASTIAN FRANCIS
KEUSKUPAN PULAU PINANG 

11 Mesyuarat PMPT Core Team    —   
 APC, KL
12 Mesyuarat CHARIS Malaysia  —
 APC, KL
15 Ulang Tahun ke-100 Chapel
 St Joseph', Bidor, Perak 

USKUP BERNARD PAUL 
KEUSKUPAN MELAKA-JOHOR 

Diari Para Uskup 
Malaysia 

Mac
2020 
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KENINGAU: 500 peserta 
Seminar eksorsisme dan doa-
doa Pembebasan dibimbing 
untuk mendalami bagaimana 
mengatasi diri daripada 
belenggu kuasa kuasa kege-
lapan. 

Seminar yang dianjurkan 
buat kali keempat ini diadakan 
di Gereja St Anthony Apin-
Apin pada 14-15 Feb yang 
lalu.

Ia dimulakan dengan Misa 
yang dipimpin oleh Father Dr. 
Charles Chiew. Dalam semi-
nar dua hari itu, Fr. Charles 
telah menekankan betapa 
pentingnya seseorang itu sen-
tiasa mengimani serta menga-
malkan doa-doa dengan sepe-
nuh dan segenap hati dengan 
cara yang betul  untuk 
menangkis setiap godaan 
"Syaitan."

Jelas bahawa ketika ini 
masih ramai yang bergelar 

"Katolik", namun hanya dari 
segi luaran saja tetapi secara 
batinnya, "Katolik" itu tiada.. 
Inilah yang menyebabkan 
seseorang itu mudah dipen-
garuhi oleh kuasa-kuasa kege-
lapan. 

Ada juga segelintir umat 
yang yang masih mengamal-
kan ritual kuasa kegelapan dan 
menempatkan agama Katolik 
di tempat kedua.

Fr. Charles juga menay-

angfbkan beberapa klip video 
tentang gangguan kuasa-kuasa 
kegelapan serta amalan ritual 
'gelap' yang masih di amalkan 
oleh sebilangan penganut 
Katolik. Dalam seminar ini 
juga diisi sesi pemberkatan air, 
minyak dan garam serta 
barangan kudus. 

Pada akhir sesi, sekali lagi 
Fr. Charles menyeru kepada 
peserta supaya sentiasa meno-
lak, menangkis dan mengusir 

kuasa-kuasa kegelapan di 
dalam kehidupan kita dengan 
sikap selalu menghadiri Misa 
Kudus, tekun berdoa, mem-
baca Alkitab, berpuasa, 
mengampuni dan sebagainya. 

Ujarnya lagi “tidak ada 
gunanya kita kerap dan aktif 
ke gereja, namun tidak melet-
akkan Kristus pertama-tama 
dalam kehidupan kita, —ini  
hanya perbuatan sia-sia!" —
Justin, Komsos Apin-Apin11 Mesyuarat PMPT Core Team  —   

 APC 
11 Mesyuarat Kewangan para Uskup
 Semenanjung Malaysia —   Cardijn  
 House, KL
11-12  Rekoleksi para klerus — Seminari  
 Katolik Good Shepherd, Melaka 
12 Pelancaran UTK ke-50 Keuskupan 
 Melaka-Johor (MJD 50) —   Bukit
 St Paul 

KENINGAU : Pada 7 Februari lepas, 
Staf Pejabat Paroki Katedral St. Fran-
cis Xavier (KSFX) telah berkumpul 
bersama dan mengadakan jamuan kesy-
ukuran di atas berkat Tuhan yang meny-
ertai pelayanan mereka sepanjang tahun 
2019.

Majlis itu turut dihadiri oleh Bapa  
Uskup Cornelius Piong, para Paderi, 
Sister dan Pengerusi MPP KSFX, Sdri 
Nancy Nelly Joneh. 

Dalam majlis ini, tiga orang staf 

Pejabat Paroki KSFX diraikan sempena 
pelayanan mereka yang mencecah tiga 
dekad iaitu Sdri Sylvianah dan John  
serta  Barbara (27 Tahun). Bagi staf 
yang lahir pada bulan Januari  dan Feb-
ruari, mereka turut diraikan.  

Selain itu, staf Paroki KSFX turut 
meraikan majlis perpisahan dengan 
Sem. Brywinedren Godon, dari Kolej 
General Pulau Pinang, yang membuat 
pelayanan pastoral selama satu bulan di 
Paroki KSFX. — KOMSOS KSFX

Pelayanan kasih Yesus beri inspirasi dan 
ketabahan kepada staf Paroki KSFX

11 Mesyuarat PMPT Core Team    —   
 APC, KL
 Mesyuarat Kewangan para Uskup
 Semenjung Malaysia — jam 3.00 
 ptg, APC 
 Mesyuarat CHARIS Malaysia  
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Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik,

Apa khabar? Hari ini merupa-
kan hari Pesta Transfigurasi. Dalam 
pembacaan Injil dinyatakan bahawa 
Yesus bersama Petrus, Yakobus dan 
Yohanes naik ke sebuah gunung yang 
tinggi. 
Di situ, terjadi peristiwa luar biasa 

di mana ketiga-tiga pengikut Yesus 

menyaksikan Yesus telah berubah 
rupa sehingga jubah Yesus juga men-
jadi putih berkilat-kilat.
Bukan itu sahaja,  tiga orang 

pengikut Yesus juga melihat Elia dan 
Musa, yang pada ketika itu sudah 
meninggal dunia, kelihatan berbicara 
dengan Yesus. 
 Malah terdengar suara Tuhan, dari 

dalam awan yang mengatakan,""Inilah 

Anak yang Kukasihi, dengarkanlah 
Dia." 
Bukankah peristiwa ini sangat me-

narik dan luar biasa. Jika auntie 
yang berada di situ, auntie juga mah 
berada selama-lamanya di atas gu-
nung bersama Yesus. 
 Tetapi sudah tentu, Yesus tidak 

mahu kita tinggal di atas 'gunung' 
sebaliknya hidup bersama komuniti 

lain dan terus menyebarkan pesan 
keselamatan Yesus kepada sesiapa 
sahaja.
Adik-adik, pada musim Pra-Paskah 

ini marilah terus tekun berdoa, ber-
puasa dan berpantang agar terhindar 
dar agar kita tidak mudah terpen-
garuh dengan kuasa kejahatan. 

Salam Sayang
Auntie Melly 

Kanak-kanak ini berazam untuk kerap membaca Alkitab 
sepanjang Pra-Paskah. Lengkapkan wajah mereka dan 

warnakan. 

Tuhan mencipta tumbuh-tumbuhan untuk kita agar kita 
mendapat makanan dan keceriaan alam. Cari dan bulat-
kan benda-benda yang tersembunyi pada gambar di bawah: 
epal, belon, burung, ikan, bola, gelas, layang-layang, bulan, 
jarum dan benang, bintang dan bole tenis. 

Yesus dimuliakan di atas gunung ( Matius 17:1-9)Tuliskan doa 
singkat pada 
ruangan dalam 
gambar ini. Jika 
suka, warnakan 
gambar ini ke-
mudian gunting 
untuk diletakkan 
di dalam Alkitab 
atau dijadikan 
penanda buku. 

Mari 
Mewarna 
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Bah...mainoh! 138 menjelang SYD-5 
SANDAKAN: Kini tinggal 138 (ketika 
artikel ini disiarkan) hari lagi sebelum 
bermulanya Sabah Youth Day kali ke-5 
yang akan berlangsung pada 25 sehing-
ga 31 Julai 2020 di Paroki Holy Rosary 
Limbahau dan St Joseph Papar. 

Segala persiapan sedang giat dilaku-
kan oleh pihak penganjur utama mahu-
pun penganjur lokal SYD-5. 

Sepanjang bulan Januari dan Februari, 
Tim penganjur Utama (MOT) SYD-5 
telah mengadakan mesyuarat manakala 
Tim Program SYD-5 pula mengadakan 
mesyuarat pada 8 Februari 2020 yang 
lalu di Pejabat Belia Keuskupan Sanda-
kan 

Selain daripada itu, tim lain seperti 
Tim Urusetia, Tim Teknikal, Tim Kese-
lamatan, Tim Protokol, Tim Pengangku-
tan, Tim Pengacara dan Tim Bendahari 
dan Pencarian Dana juga masing-masing 
sedang menggandakan usaha dalam 
membuat persiapan menuju SYD-5.

Begitu juga dengan Tim Penginapan 
yang sedang giat mempromosikan 'Ke-
luarga Angkat' di sekitar stasi luar Holy 
Rosary Limbahau dan St Joseph Papar. 
Tim penginapan memerlukan lebih 
kurang 1500 keluarga angkat untuk me-
nampung penginapan seramai 3000 
para peserta di sepanjang penganjuran 
SYD 5 nanti.

Bagi Keuskupan Sandakan, promosi 
SYD-5 juga sedang giat dilakukan. Di-
anggarkan lebih kurang 390 belia dari 
Keuskupan Sandakan dijangka akan 
menyertai SYD-5 kali ini. Namun angka 
ini hanyalah satu anggaran berdasarkan 
kepada kuota yang telah diberikan ke-
pada setiap Paroki dan Mision Paitan. 

Oleh itu panggilan kepada semua 
belia Keuskupan Sandakan yang beru-
mur 15 tahun sehingga 45 tahun untuk 
mendaftar sebelum tarikh tutup pen-

daftaran SYD-5 iaitu 1 April 2020. 
Jangan tunggu sehingga saat akhir un-

tuk mendaftar kerana penyertaan ada-
lah terhad. 

Ambillah peluang keemasan ini untuk 
mendaftar kerana penganjuran Sabah 
Youth Day hanya akan diadakan sekali 
dalam empat tahun. 

Sila berhubung dengan Kordinator 

Kerasulan Belia Paroki (PYA) masing-
masing. Berikut merupakan individu-in-
dividu yang boleh dihubungi mengenai 
pertanyaan dan pendaftaran SYD-5 di 
Keuskupan Sandakan:
lHoly Trinity Tawau: Roland Matthew 
(019 539 2662)
lSt Dominic Lahad Datu: Alfian Muer-
ing (014 872 0907)

lKatedral St Mary Sandakan: Cristo-
pher Aban (013 886 6019)
lOur Lady of Fatima Beluran: Christina 
Lasius (011 3162 5329)
lSt Martin Telupid: Fettwinda Sipaan 
(016 824 0506)
lMision Paitan: Daniel Zulian @ Omik 
(016 346 8577)

Ba Mainoh! (Just do it).

Inisiatif kreatif belia St Mark cari dana 
tampung SYD-5

SANDAKAN: Pada 9 Februari 2020 ahli tim Kera-
sulan Belia Katolik St Mark dan St Peter (KBK-
SMSP) sekali lagi telah menganjurkan aktiviti be-
lia iaitu Hari Komuniti St. Mark fasa ke-3, yang 
diadakan di Gereja St Mark, Batu 12, Sandakan. 

Tema bagi Hari Komuniti ini adalah “Komuniti 
Berpusatkan Kristus, melayani Sesama Dengan 
Kasih”, seiring dengan Visi Keuskupan Sanda-
kan. 

Hari Komuniti St. Mark ini dianjurkan bagi 
pencarian dana menuju Sabah Youth Day-5  dan 
bagi keperluan dalam tim pelayanan KBK-SMSP. 
Program ini juga bertujuan untuk memberi mak-

luman kepada umat berkenaan program yang di-
jalankan sesuai dengan perbincangan yang diper-
setujui ramai dalam organisasi Kerasulan Belia 
Katolik St. Mark dan St.Peter.

Hari Komuniti Fasa ke-3 ini juga bertujuan 
menghimpunkan komuniti-komuniti yang lain di 
Gereja St. Mark agar dapat mengenali antara sesa-
ma. Antara aktiviti yang dijalankan adalah seperti 
Mini Fun Fair, permainan, cabutan tiket bertuah, 
pertandingan karaoke kanak-kanak bawah 12 ta-
hun, karaoke terbuka, jualan makanan dan minu-
man dari pelbagai gerai serta booth promosi pen-
daftaran SYD-5 dan Kursus ALPHA.

Mesyuarat Tim Penganjur Utama (MOT) dan Tim Penganjur Lokal (LOT) di Holy Rosary Limbahau, Papar pada 29 Jan 2020.

Mesyuarat Tim Program SYD-5 pada 8 Februari 2020 yang 
lalu di Pejabat Belia Keuskupan Sandakan

Tim Penginapan sedang giat mempromosikan 'Keluarga Angkat' 
di sekitar luar stasi Holy Rosary Limbahau dan St Joseph Papar



Gandakan doa, penebusan 
dosa bagi melawan wabak 
dan penderitaan 

Pra-Paskah, masa untuk putus 
hubungan dengan HP, televisyen

Pra-Paskah adalah saat memati-
kan televisyen membuka Alkitab, 
kata Sri Paus Fransiskus kepada 
sekitar 12,000 penziarah yang 
berkumpul di Dataran  Santo 
Petrus dalam audiensi umum 26 
Februari 2020, hari Rabu Abu.

Dalam katekesis mingguan, 
Sri Paus merenungkan tentang 
40 hari yang dihabiskan Yesus di 
padang gurun atau padang pasir 
saat Dia mempersiapkan diri un-
tuk pelayanan publik-Nya. Kata 
Sri Paus, “Inilah saatnya bagi kita 
untuk meneladani Yesus dan men-
cari tempat untuk hening, tempat 
di mana kita bebas mendengar fir-
man Tuhan dan mengalami pang-
gilan-Nya.”

“Ramai daripada kita tidak mu-
dah untuk hening seketika kerana 
sudah terbiasa dengan hiruk pi-
kuk dunia yang diperkuat oleh 

Internet. Masa Pra-Paskah ada-
lah waktu untuk memutuskan 
hubungan dari telefon bimbit 
dan berhubungan dengan Injil,” 
kata Sri Paus seraya mengong-

sikan bahawa semasa dia masih 
kanak-kanak, keluarganya tidak 
mempunyai televisyen, hanya ra-
dio, dan pada musim Pra-Paskah, 
ibu bapanya  mengusahakan agar 

tidak mendengar radio. “Inilah 
saatnya menghentikan kata-kata 
yang tidak berguna, desas-desus, 
gosip, dan menggantikan sikap ini 
dengan bercakap-cakap langsung 
dengan Tuhan. Inilah saatnya 
mendedikasikan diri kita pada 
ekologi hati.

“Di dunia ini, kita sering ber-
juang untuk membezakan suara 
Tuhan, Yesus memanggil kita ke 
padang gurun dan mengajak kita 
mendengar apa yang penting. 
Ketika iblis mencubai Yesus, Dia 
menjawab," Manusia hidup bukan 
dari roti sahaja, tetapi dari setiap 
firman yang keluar dari mulut 
Tuhan! Demikianlah padang pa-
sir, yang mewakili perjalanan 
Pra-Paskah adalah tempat hidup, 
tempat berdialog dalam kehenin-
gan dengan Tuhan yang memberi 
kita kehidupan. Padang pasir juga 

merupakan praktik puasa, yang 
melatih kita mengenali, dalam ke-
sederhanaan hati, bahawa hidup 
kita dihabiskan dengan mengejar 
sesuatu yang kosong dan kurang 
penting.

Puasa adalah kemampuan untuk 
melepaskan yang berlebihan dan 
datang ke hal-hal penting. Puasa 
tidak hanya menurunkan berat 
badan, tetapi mencari yang indah 
dari kehidupan lebih sederhana 
serta meningkatkan kepekaan kita 
terhadap mereka yang diam-diam 
menangis minta tolong!” 

Bapa Suci mengakhiri kateke-
sisnya dengan menegaskan ba-
hawa jalan melalui padang pasir 
Pra-Paskah terdiri daripada doa, 
puasa, karya amal kasih sehingga 
dapat menuntun kita dari kema-
tian kepada kehidupan. — media 
Vatikan 
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Asia Bibi kini mohon perlindungan di 
negara Perancis 

DAEJEON: Pra-Paskah, masa 
untuk berdoa, berpuasa dan bera-
mal. Ia juga "masa yang baik un-
tuk merenung tentang rancangan 
Tuhan untuk kemanusiaan yang 
digoncang kuat oleh COVID19,” 
kata Uskup Lazarus You Heung-
sik dari Daejeon, Korea Selatan.

"Tuhan yang maha kuasa adalah 
Baik dan penuh Belas Kasihan, 
baik dan penuh belas kasihan. Dia 
sendiri tahu berapa banyak ke-
musnahan yang dibawa oleh pen-
yakit ini. Tetapi Dia sendiri yang 
telah membenarkannya. Saya ber-
doa untuk memahami apa yang 
Tuhan kehendaki kepada manu-
sia, Gereja, keuskupan dan saya.,” 
ujar Uskup You yang juga Ketua 
Suruhanjaya Hal Ehwal Sosial 
Persidangan Uskup Katolik Korea 
(CBCK). 

“"Segala sesuatu yang berlaku, 
walaupun perkara-perkara yang 
amat dahsyat, adalah tanda-tanda 
kasih-Nya yang tak terhingga. 
Untuk memahami, adalah perlu 
menggandakan doa, melakukan 
penebusan dosa dan pengorbanan. 

“Di Keuskupan saya, saya me-
minta para umat untuk berpuasa 
setiap hari Jumaat dan berdoa agar 
wabak COVID19 dapat dibasmi. 

Setakat ini, 12 orang telah 
meninggal dunia akibat virus itu, 
manakala 1,261 kes telah dilapor-
kan setakat ini dan hanya dalam 
beberapa minggu, ratusan orang 
telah dijangkiti. Menurut kera-
jaan, kira-kira 80 peratus kes yang 
disahkan mempunyai dua sumber 
jangkitan iaitu sebuah mazhab 
agama yang berpusat di Daegu, 
dan sebuah hospital di Cheongdo 
County.

Gereja Shincheonji (Syurga 
Baru dan Bumi Baru) Ger-
eja Yesus mempunyai kira-kira 
250,000 ahli di Korea Selatan, ia 
bersifat kontroversial kerana prin-

sip agama agresif dan hukuman 
terhadap penganut yang meny-
embunyikan keanggotaan mereka 
dengan gereja ini. 

"Gereja Shincheonji bukanlah 
golongan Kristian," jelas uskup 
Daejeon. "Ia adalah agama yang 
dicipta dan para pemimpinnya 
tidak ikhlas. Mereka mempunyai 
200 orang pengikut di Wuhan dan 
hampir jelas, salah seorang dari-
pada pengikut itu telah membawa 
virus korona ke Korea. 

Sejak permulaan krisis, Ger-
eja Katolik Korea telah meminta 
orang ramai untuk bertenang dan 
bertanggungjawab secara sosial. 
"Keadaan ini sukar tetapi kita da-
pat mengatasinya, berdoalah dan 
cuba memahami apa yang Tuhan 
kehendaki dan untuk kita."

Mengikuti contoh Sri Paus 
Fransiskus, Keuskupan Daejeon 
juga telah  melancarkan inisiatif 
yang membantu rakyat China mis-
alnya pembelian topeng kesihatan, 
produk penjagaan diri untuk di-
hantar ke China. 

Tegasnya,  Gereja sentiasa di 
barisan hadapan menentang pen-
yakit yang mengancam umat ma-
nusia dalam sejarah. – PF 

MANCHESTER, England: Asia 
Bibi memohon perlindungan di 
Perancis, kurang setahun selepas 
melarikan diri dari Pakistan untuk 
keselamatan dirinya di Kanada.

Ibu Katolik, yang menghabis-
kan hampir satu dekad untuk 
dijatuhkan hukuman mati di Pa-
kistan selepas dituduh menghina 
agama Islam, mahu hidup lebih 
dekat dengan penulis Perancis, 
Anne-Isabelle Tollet, yang ber-
pengaruh dalam perjuangannya 
untuk kebebasan dan membantu-
nya menulis autobiografi, "Enfin 
Libre" (Akhirnya Bebas).

Pada masa ini, Bibi berada di 
Perancis untuk membantu mem-
promosikan buku itu, yang setakat 
ini hanya diterbitkan dalam ba-
hasa Perancis. Semasa wawancara 
24 Februari di RTL, sebuah stesen  
radio Perancis, Bibi menyatakan: 
"Saya ingin pergi ke Perancis." 

Meskipun belum bertemu dengan 
Emmanuel Macron namun saya 
berharap presiden dapat menden-
gar permohonan saya.

Sebuah badan kebajikan Ka-
tolik, Aid to the Church (ACN) 
dalam laporannya  mengesahkan 
Bibi sedang memohon perlind-
ungan di Perancis. "Saya merasai 
banyak kasih sayang di sini dan 
berasa akan baik-baik sahaja. Su-

dah tentu, saya amat berterima 
kasih kepada Kanada," katanya. 

Walau bagaimanapun, masih 
belum jelas jika Bibi dan keluarg-
anya telah membuat permohonan 
rasmi untuk perlindungan di Per-
ancis. 

Bibi, ibu kepada lima orang 
anak, pernah dijatuhkan hukuman 
mati di Pakistan kerana didakwa 
menghina Nabi Muhammad pada 
bulan Jun 2009.  Bibi sentiasa 
menafikan dia menghina agama 
Islam. Selepas dibebaskan, eks-
tremis Islam masih menuntut agar 
Bibi dihukum mati.  

"Semasa saya ditahan, saya ber-
pegang kepada tangan Kristus. 
Syukur dan terima kasih kerana 
Dia-lah saya tetap berdiri. Dan 
dalam keadaan cemas dan derita 
itu, Dia sentiasa berkata, "Jangan 
Takut"," kata Bibi dalam satu te-
mubual dengan ACN. — CNS 

WLOCLAWEK, Poland: 
Seorang uskup yang telah 
bersara telah diarahkan 
untuk berhenti memimpin 
Misa Kudus untuk umum 
setelah menuduh Sri Paus 
Fransiskus mengamalkan 
ajaran sesat. 

Uskup Agung Jan 
Paweł Lenga (gambar), 
bekas gembala Keusku-
pan Karaganda di Ka-
zakhstan, 69 tahun  juga 
dilarang untuk menyam-
paikan khutbah semasa 
Misa atau bercakap den-
gan media. Larangan itu 
dikenakan oleh Keusku-
pan Włocławek, Poland, 
di mana uskup itu mel-
ayani selepas bersara dari 
pelayanan di Kazakhstan.

Uskup Agung Lenga 

segera membantah kepu-
tusan itu dengan mem-
beri temubual dengan TV 
WRealu24.tv, di mana be-
liau menegaskan bahawa 
dia akan terus bersuara. 
Fr Artur Niemira, canselor 
keuskupan Włocławek, 
memberitahu agensi ber-
ita Katolik Poland (KAI) 
bahawa Uskup tempatan 
Wiesław Mering telah 
memutuskan untuk men-
genakan langkah-langkah 

disiplin demi mencegah 
penyebaran skandal di 
kalangan umat beriman. 

Langkah-langkah disip-
lin itu akan berkuatkuasa 
sehingga Taktha Suci  
mengeluarkan penghaki-
man atas kes itu.

Uskup Agung Lenga 
telah berulang kali meng-
kritik Sri Paus Fransiskus. 
Pada tahun lalu, jurnal 
Poland Więź melaporkan 
bahawa Lenga telah men-
gatakan Fransiskus seba-
gai “memberitakan ajaran 
tidak benar, mengajarkan 
dosa, dan tidak memberi-
takan tradisi yang telah 
bertahan selama 2,000 ta-
hun … dia hanya menya-
takan kebenaran dunia ini 
dan ini adalah kebenaran 

setan."
Kemudian, pada bulan 

Januari, sekali lagi Uskup 
Agung Lenga muncul 
dalam sebuah rancan-
gan TV Poland  Warto 
rozmawiać, yang serta 
merta dikritik oleh konfe-
rensi para Uskup Poland. 
Jurucakap konferensi itu, 

Fr. Paweł Rytel-Andri-
anik menyatakan bahawa 
uskup agung Lenga bukan 
ahli konferensi para uskup 
Poland.

"Oleh itu, kenyataan 
Uskup Agung Lenga tidak 
selaras dengan konferensi 
episkopal Poland, oleh 
itu, kenyataan beliau tidak 
boleh dianggap sebagai 
pendirian uskup-uskup 
Poland." – CNA

Tuduh Bapa Suci ajar ajaran sesat,
mantan uskup agung ‘direhatkan’ 



VATIKAN: Sebagai langkah 
susulan terhadap rencana yang 
diumumkan Sri Paus semasa per-
temuan untuk Perlindungan 
Kanak-kanak di Bawah Umur 
dalam Gereja, 21-24 Februari 
2019, setahun kemudian Sri Paus 
Fransiskus membuat rencana itu 
jadi kenyataan dengan melancar-
kan satuan tugas “untuk memban-
tu Konferensi-Konferensi para 
Uskup  mempersiapkan dan 
memperbaharui pedoman perlind-
ungan kanak-kanak di bawah 
umur.”

Jabatan Akhbar Takhta Suci, 
dalam pernyataan 28 Februari 
2020 menjelaskan, tugas-tugas itu 
akan dipantau oleh Wakil Urusan 
Umum dari Sekretariat Negara 
Uskup Agung Edgar Peña Parra 
bersama para anggota panitia 
pelaksana yang telah mengadakan 
pertemuan tahun lalu: Uskup 
Agung Bombay Kardinal Oswald 
Gracias, Uskup Agung Chicago 
Kardinal Blase Cupich, Uskup 
A g u n g  M a l t a  d a n  Wa k i l 
Setiausaha Kongregasi untuk 
Ajaran Iman, Msgr Charles 

Scicluna, dan Dekan Institut 
Psikologi Universiti Kepausan 
Gregoriana serta anggota Komisi 
Kepausan untuk Perlindungan 
Kanak-kanak Bawah Umur 
Pastor Hans Zollner SJ. 

Senarai tugas itu terdiri dari 
K o o r d i n a t o r  D r  A n d r e w 
Azzopardi ,  Kepala  Komisi 
Perlindungan dari Para Uskup 
Malta (yang didirikan oleh 
Keuskupan  Agung  Ma l t a , 

Keuskupan Gozo, dan Konferensi 
Para Pemimpin Tinggi Tarekat 
Religius), dan sejumlah pakar 
hukum kanonik dari pelbagai 
negara. 

Koordinator itu akan memberi 
laporan setiap tiga bulan kepada 
Waki l  Urusan  Umum dar i 
Sekretariat Negara tentang peker-
jaan yang dilakukan gugus tugas 
itu. Gugus tugas akan membantu 
Konferensi-Konferensi para 
uskup  serta Lembaga-Lembaga 
Religius dan Serikat-Serikat 
Hidup Apostolik, dalam memper-
siapkan dan memperbaharui 
pedoman-pedoman untuk perlind-
ungan kanak-kanak di bawah 
umur, sesuai pedoman-pedoman 
yang dikeluarkan Kongregasi 
untuk Ajaran Iman dan undan-
gundang anonik saat ini, terutama 
motu proprio “Vos estis lux 
mundi”.

Mandat 'badan bertindak' itu  
akan berlangsung dua tahun, 
mulai 24 Februari 2020. Mandat 
itu akan disokong oleh dana khu-
sus yang ditentukan oleh para 
dermawan. — media Vatikan 

Fina dilahirkan di sebuah kota 
kecil di Itali bernama San 

Geminiano. Pada mulanya, orang 
tuanya termasuk golongan berada, 
tetapi kemudian mereka jatuh mis-
kin. Seraphina, atau Fina, merupa-
kan anak yang murah hati. Setiap 
hari Fina menyisihkan sebahagian 
makanannya untuk diberikan ke-
pada seseorang yang lebih miskin 
daripadanya. 

Ketika masih muda, ayah Fina 
meninggal dunia dan Fina pula 
diserang penyakit yang menjadi-
kannya lumpuh. 

Fina tidak dapat bergerak dan 
harus bergolek di atas papan kayu 
selama enam tahun lamanya. Sa-
tu-satunya cara bagi Fina untuk 
tabah ialah dengan merenungkan 
sengsara Yesus di kayu salib. Ka-
dang kala, ketika rasa sakit me-
nyerangnya dengan dahsyat, dia 
akan berkata, “Ini bukanlah luka-
lukaku, tetapi luka-luka-Mu, ya 
Kristus, yang menyakiti aku.”

Fina ditinggalkan seorang diri 
berjam-jam lamanya setiap hari 
karena ibunya harus pergi un-
tuk bekerja atau untuk meminta-
minta. Para tetangga mengetahui 
penderitaan Fina, tetapi luka-lu-
kanya mengeluarkan bau amat bu-
suk sehingga mereka memberikan 
pelbagai macam alasan untuk 
tidak menjenguknya.

Satu-satunya tempat bergantung 
ialah ibu tetapi ibunya pula men-
inggal dunia. 

Ketika Fina sebatang kara hanya 
seorang tetangga iaitu sahabat bai-
knya, Beldia, datang untuk mer-
awatnya.

Beldia berusaha memberikan 
perhatian kepada Fina sebanyak 
yang mampu tetapi pada umumn-
ya, Fina ditinggalkan seorang diri 
dan dianggap tidak akan hidup 
lama. 

Ada seseorang yang telah men-
ceritakan kepada Fina tentang 
penderitaan St Gregorius Agung. 
Fina kemudian berdevosi kepada 
St Gregorios.

Menurut tradisi, ketika Fina 
mengeluh sakit, St. Gregorius 
menampakkan diri dan memujuk 
Fina. Dengan lembut dia berkata 
kepada Fina, “Puteriku, pada hari 
pestaku Tuhan akan memberimu 
istirahat.” 

Tarikh liturgi lama pesta St. 
Gregorius Agung dirayakan pada 
12 Mac pada tahun 604. Jadi, pada 
12 Mac 1253, St. Gregorius telah 
datang untuk membawa Fina pu-
lang ke syurga
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Kenali Santo 
Anda 

Sta Fina 
~ 12 Mac ~

Paus Fransiskus bentuk ‘pasukan 
bertindak’ lindungi kanak-kanak 

ROMA, Itali: Umat Tuhan menge-
nal gembala-gembalanya lebih 
baik daripada siapa pun. Umat 
Tuhan menghormati mereka, men-
emani mereka, dan berdoa bagi 
mereka. “Kita ikut berdoa bersama 
mereka, dan meminta kepada 
Tuhan untuk mengubah kepahitan 
kita menjadi air segar bagi umat-
Nya.

Sri Paus Fransiskus mengatakan 
hal itu dalam sambutan kepada 
para imam Keuskupan Roma yang 
berkumpul di Katedral Roma, 
Basilika Agung Santo Yohanes 
Lateran, 27 Februari 2020, untuk 
melaksanakan liturgi tobat disertai 
Sakramen Rekonsiliasi. Acara itu 
dimulakan dengan meditasi yang 
dibawakan oleh Vikaris Roma 
Kardinal Angelo De Donatis yang 
juga membacakan ucapan  Bapa 
Suci itu.

Sri Paus Fransiskus, sebagai 
Uskup Roma, biasanya hadir dan 
secara peribadi mendengarkan 
pengakuan beberapa imam. Akan 
tetapi, pada tahun ini, menurut 
Direktur Pejabat Akhbar Takhta 
Suci, Sri Paus “sedikit kurang 
enak badan" dan aktivitinya ban-
yak dilakukkan di kediamannya, 
Santa Marta. 

Prelatus itu menyediakan per-
nyataan yang dibacakan kepada 
para imam Roma oleh Kardinal 
De Donatis.

“Mari memohon kepada Tuhan 

agar memberi kita kemampuan 
untuk mengetahui sapa yang 
menyebabkan kepahitan dalam 
diri kita, dan dengan demikian 
membiarkan diri kita menjadi 
orang yang didamaikan, yang 
mendamaikan; orang-orang damai 
yang membawa kedamaian, 
orang-orang yang penuh peng-
harapan yang menanamkan peng-
harapan,” kata Sri Paus.

Dalam ucapan Sri Paus mere-
nungkan tentang “kepahitan” yang 
dialami oleh para paderi seraya 
berharap kepahitan itu boleh 
“menunjukkan kepada ki ta 
[klerus] cara lebih baik dalam 

menyembah Bapa, dan membantu 
kita mengalami lagi kekuatan pen-
gurapan-Nya yang penuh belas 
kasih.”

Sri Paus menyatakan antara 
penyebab kepahitan yang berlaku 
di dalam  hubungan para imam: 
dengan iman, uskup, dan para 
imam lainnya adalah kerana kepa-
hitan itu berakar pada kekecewaan  
disebabkan harapan kita sendiri 
yang salah arah, bukannya daripa-
da Tuhan. 

Katanya, "Untuk beralih dari 
kekecewaan ini kita harus lampaui 
diri kita sendiri dan percaya akan 
Tuhan." — media Vatikan 

Paderi diseru ubah 
kepahitan menjadi 
air segar untuk umat

Sri Paus Fransiskus menunduk-
kan kepala dalam doa semasa 
Pertemuan untuk Perlindungan 
Kanak-kanak di Bawah Umur 
dalam Gereja. 

VATIKAN: Bapa Suci meskipun 
kurang 'enak badan' namun prela-
tus itu tetap memimpin Misa pagi, 
merayakan Misa pagi ini dan men-
unda beberapa pertemuan rasmi.

Direktur Pejabat Akhbar Tak-
tha Suci Matteo Bruni, pada 28 
Februari 2020 mengatakan, "per-
temuan-pertemuan sesuai agenda 
di Casa Santa Marta berlanjut se-
cara teratur,” katanya kepada para 
wartawan. 

Sehari sebelumnya, Bapa Suci 
juga tidak dapat memimpin liturgi 
tobat bagi para paderi namun telah 
menyediakan teks ucapan yang 
dibaca oleh Vikaris Keuskupan 
Roma,  Kardinal Angelo De Do-
natis. Bruni menjelaskan kepada 
para wartawan, kerana “sedikit 
tidak enak badan” Sri Paus “lebih 
suka tinggal di Santa Marta,” tem-
pat prelatus itu tinggal. “Semua 
komitmen lain akan berjalan se-
cara teratur,” katanya. 

Bahkan, pada pagi 27 Feb, Sri 
Paus merayakan Misa di Santa 
Marta dan kemudian bertemu 
dengan delegasi Gerakan Iklim 
Katolik Global, sebuah organisasi 

yang bekerja 
sama dengan 
Gereja untuk 
perlindungan 
alam sekitar  
yang lebih be-
sar, yang se-
jalan dengan 
ensiklik Bapa 

Suci, Laudato Si’.
Sementara itu, Taktha Suci juga 

telah menggariskan beberapa per-
aturan yang wajib dipatuhi seba-
gai langkah berjaga-jaga menga-
wal penularan coronavirus.

Di jabatan-jabatan Vatikan, 
disediakan pencuci tangan serta 
klinik Vatikan turut menyediakan 
jururawat dan doktor yang bersiap 
siapa memberikan bantuan.

Pihak berkuasa Itali melaporkan 
terdapat 528 kes coronavirus pada 
27 Feb 2020 dengan 14 kema-
tian. Kebanyakan kes itu berlaku 
di utara Itali. Susulan dari itu, 
pihak berkuasa telah mengenakan 
tempoh kuarantin bagi beberapa 
bandar di Lombardy dan Veneto, 
di mana terdapat banyak kes jang-
kitan. — media Vatikan 

'Sedikit tidak enak badan’, Sri 
Paus tunda audiensi tapi lanjutkan 
pertemuan di Santa Marta 



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 8, 2020 

Sumbangan umat Katolik dalam 
membina negara sejahtera 
KUCHING: Ubah paradigma dan berakar 
dalam ajaran-ajaran Gereja merupakan 
antara sumbangan umat Kristian untuk 
membina negara yang lebih baik demi 
kesejahteraan bersama. 

Pada 15 Februari yang lalu, seminar 
tentang Membina Negara telah dianjur-
kan oleh Pelayanan Kesedaran Sosial dan 
Politik (SAPAM) di Gereja Blessed Sacra-
ment yang telah menarik lebih 100 orang 
peserta. 

Penyampai sesi utama seminar ini ialah 
Fr Dr Clarence Devadass, seorang ahli 
teologi moral, Konsultator bagi Dewan 
Kepausan untuk Dialog Antaragama, 
dan Setiausaha Eksekutif Keprihatinan 
Teologi Konferensi Federasi para Uskup 
Asia. 

Fr Clarence membahagikan sesi-sesinya 
kepada dua bahagian iaitu Bahagian 1 - 
Visi Sosial Kristian: Perspektif dan prinsip 
Katolik, dan Bahagian 2 – Membangunkan 
Bangsa di Malaysia: Menghidupkan Aja-
ran-ajaran Sosial Gereja Katolik (ASG) 
dalam konteks multi-agama Malaysia.

Paderi itu sering ditanya soalan ten-
tang, “Adakah Yesus seorang ahli poli-

tik?" Jawabannya ialah "Yesus seorang 
ahli politik dalam beberapa cara kerana 
Dia  prihatin terhadap kehidupan manusia, 
tetapi tidak dalam erti yang ketat.

Beliau juga menerangkan asas-asas ASG 
(teologi moral) yang bukan setakat  apa 
yang benar atau salah, tetapi juga tentang 
hak hidup dengan orang lain. Teologi Ka-
tolik merangkumi antropologi, sosiologi, 
psikologi, ekonomi, politik dan falsafah. 
Secara umum, ASG memberi tumpuan 
kepada tujuh tema utama, antaranya: Mar-
tabat manusia, hak dan tanggungjawab, 

bersolidariti dengan yang lemah dan ter-
pinggir serta keharmonian dengan alam. 

Di Malaysia, kata Fr Clarence, kita 
mempunyai pelbagai budaya dan agama. 
Dan bagaimana umat Katolik yang cuma 
lima peratus dari populasi Malaysia (1.5 
juta Katolik) membantu membina negara? 

Maka apa yang boleh Katolik lakukan? 
Fr Clarence berpendapat bahawa kita per-
lu menunjukkan bahawa kita boleh hidup 
dalam harmoni, damai dan menjaga alam 
sekitar dengan bekerjasama dengan orang 
lain. 

Beliau juga mencadangkan agar umat 
memahami visi Gereja untuk menjadi 
terang dan garam dunia, serta memberi 
kerjasama dalam masyarakat bersama ah-
li-ahli politik. Adalah menjadi tanggung-
jawab semua rakyat untuk menyumbang 
ke arah pembinaan negara, dan memper-
juangkan kebenaran, keadilan, perpaduan 
dan kebebasan untuk semua serta meno-
lak sikap politik yang buruk, yang  tidak 
membawa manfaat dalam membina ne-
gara yang sejahtera,” kata Fr Clarence. — 
sumber Today's Catholic 

KEMABONG: Seramai 60 peserta yang 
terdiri daripada pengerusi dan setiausaha 
Komuniti Umat Katolik (KUK),  Ko-
muniti Kristian Dasar (KKD), kerasu-
lan dan komiti seluruh Mission Bonda 
Maria, Kemabong berhimpun  dalam 
bengkel pengurusan, pengendalian dan 
teknik penulisan minit mesyuarat yang 
buat pertama kalinya  telah diadakan pada 
8 Februari lalu di  Gereja Bonda Maria, 
Kemabong.

Bengkel singkat yang mengandungi tiga 
slot meliputi pengenalan dan kepentingan 
mesyuarat, pengurusan dan pengendalian 
mesyuarat, teknik penulisan dan penyedi-

aan minit serta teknik penyediaan laporan 
kewangan telah disampaikan oleh Tony 
Madan yang juga merupakan pengerusi 
Majlis Pastoral Mission  (MPM) Kema-
bong, bersama dengan Michael Pingai, 
pengerusi Komiti Katekis Mission Bonda 
Maria.

Sepanjang bengkel, para peserta  dide-
dahkan dengan kepentingan mesyuarat 
serta cara penulisan dan penyediaan minit 
mesyuarat yang betul bagi melicinkan 
perjalanan sesebuah mesyuarat di samp-
ing dapat merekodkan setiap keputusan 
mesyuarat dengan lebih sistematik.

 Doren Ann, salah seorang peserta 

bengkel ini berkata, ‘’Program itu sangat 
membantu dalam teknik menulis mesyu-
arat atau laporan dengan lebih berkesan di 
samping membantu menguruskan tugas 
pelayan deagan lebih teratur." 

Apabila diutarakan soalan berkaitan 
harapan penganjur melalui program ini, 
Michael Pingai berharap agar semua pihak 
yang terlibat dalam pengurusan Mission 
di peringkat pusat mahupun KUK  mam-
pu mengenali tugas dan peranan masing-
masing serta dapat mengendalikan tugas 
dengan penggunaan sistem pengurusan 
dan rekod mesyuarat yang lebih baik. —
Aloy, KOMSOS GBMK, KEMABONG

Bertobat dan berbahagi berkat 

MPM Kemabong anjur bengkel pengurusan, teknik penulisan minit mesyuarat 

KENINGAU: Pada 14 Februari 2020, 
Komiti Katekis (KOMKAT) Paroki Kat-
edral St. Francis Xavier (KSFX) telah men-
gadakan program khusus untuk Katekis Pe-
layan Ibadat iaitu rekoleksi Pra-Paskah di 
Pusat Pastoral Keuskupan Keningau.

Tujuan rekoleksi ini diadakan adalah un-
tuk mempersiapkan para Katekis sebelum 
musim Pra-Paskah. Selain itu, rekoleksi ini 
juga adalah untuk menyegarkan kembali 
pengetahuan Katekis mengenai Pra-Paskah.  

Retret diisi dengan ceramah-ceramah dan 
diakhiri dengan Misa yang dipimpin oleh 
Father Fr. Bonaventure Unting selaku pem-
bimbing rohani KOMKAT.

Fr. Bonaventure menyeru para pelayan 
Ibadat untuk tekun berdoa, berpuasa dan 
beramal dalam semangat pertobatan sepan-
jang musim Pra-Paskah serta mengalakkan 
Katekis untuk menghadiri Adorasi Sakra-

men Mahakudus bagi mengembalikan 
keintiman dengan Tuhan. 

“Pertobatan itu kita tunjukkan melalui 
puasa dan pantang. Pantang itu seperti tidak 
makan daging pada hari Jumaat. Puasa itu 
bukanlah bererti tidak mengambil makanan 

sebaliknya mengurangkan makanan bagi 
tujuan bersolidariti dengan orang-orang 
yang miskin atau kelaparan.  

Aksi pertobatan juga boleh ditunjukkan 
melalui perbuatan amal seperti menjadi su-
karelawan, prihatin kepada jiran-jiran yang 

memerlukan dan bersedekah. 
“Ini adalah proses berterusan yang mana 

untuk mengalami solidariti bagi mereka 
yang memerlukan dan berkekurangan, 
perlu ada pengorbanan iaitu melalui pua-
sa, pantang dan kerja amal.," ujar Fr Bona  
dalam homilinya yang juga merupakan sesi 
ceramah terakhir retret.

Fr. Bonaventure mengingatkan kepada 
Katekis supaya memelihara juga hubun-
gan kekeluargaan. Yesus senang kalau kita 
dalam pelayanan tetapi dalam masa yang 
sama Dia tidak mahu kita mengabaikan ke-
luarga kita.

Fr. Bonaventure berharap Katekis 
mengambil kesempatan Pra-Paskah untuk 
melakukan perubahan. Pada waktu itu juga 
dua orang Katekis iaitu Katekis Jogpenile 
Paulus dan Katekis Tony Bioh telah mem-
perbaharui komitmen. — KOMSOS KSFX


