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Dan datanglah kepada-Nya, batu yang hidup itu, yang 
memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan 
dihormat di hadirat Tuhan. Dan biarlah kamu juga 
dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan 
suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk 
mempersembahkan persembahan rohani yang kerana  
Yesus Kristus berkenan kepada Tuhan.    1 Petrus 2:4-5 

VATIKAN: Karitas Antara-
bangsa (Caritas Internationa-
lis) sangat prihatin dengan 

kemungkinan besar krisis kema-
nusiaan selepas gelombang pande-
mik Covid-19. Yayasan kebajikan 
itu mendesak masyarakat antara-
bangsa untuk mengambil tindakan 
segera dan berani. 

Dalam satu kenyataan gabungan agensi-
agensi kemanusiaan global Gereja Katolik, 
menyatakan bahawa dalam empat bulan tera-
khir ini, perhatian politik dan media antara-
bangsa telah tertumpu kepada penyebaran 
virus itu, namun bencana berpotensi berlaku 
selepas gelombang wabak. 

“Susulan wabak ini adalah lebih rumit dan 
lebih mematikan daripada kesan virus itu 
sendiri, terutama bagi masyarakat yang paling 
lemah  di negara-negara termiskin,” katanya.

Kesan buruk lockdown terhadap ekonomi 
global telah menyebabkan unjuran Program 
Makanan Dunia yang menunjukkan “jumlah 
orang di ambang kelaparan akan berlipat gan-
da akibat COVID-19 dan boleh mencapai 230 
juta.”

“Afrika adalah benua yang paling teruk ter-
jejas, mengalami kekurangan makanan, akibat 
Perintah Kawalan Pergerakan, serta pelbagai 
bencana lain seperti banjir, kemarau, serangan 

belalang dan hasil tuaian yang buruk,” kata 
kenyataan itu dan banyak negara di “Timur 
Tengah, Amerika Latin dan Asia sudah berada 
di ambang krisis makanan yang teruk, men-
gakibatkan kekurangan zat makanan di kalan-
gan kanak-kanak, dan kelaparan di kalangan 
orang dewasa.” 

Di antara kumpulan yang paling rapuh yang 
dinyatakan dalam pernyataan tersebut adalah 
pendatang, orang yang kehilangan tempat ting-
gal (IDP) dan orang yang kembali yang juga 
terjejas teruk oleh krisis makanan dan kekuran-

gan keadaan hidup yang selamat.
“Migran tanpa dokumen adalah komuniti 

lain yang akan paling teruk terjejas kerana 
mereka tidak termasuk dalam kategori yang 
boleh mendapat bantuan awam,” katanya.

Setiausaha Agung Caritas Internationalis, 
Aloysius John, menunjukkan bahawa ini ada-
lah “keadaan darurat luar biasa di mana negara-
negara penderma utama paling banyak terkena 
virus ini. Tetapi kita perlu tahu bahawa pen-
galihan bantuan antarabangsa untuk memen-
uhi keperluan nasional bukanlah penyelesaian 

yang tepat.”
Oleh itu, Caritas Internationalis menggesa 

masyarakat antarabangsa untuk:
l Menangguhkan sekatan ekonomi terha-

dap Libya, Iran, Venezuela, dan Syria untuk 
memungkinkan pengimportan ubat-ubatan, 
peralatan perubatan, dan keperluan asas bagi 
penduduk.
l Berikan organisasi beroreintasi agama 

sarana yang diperlukan bagi menanggapi 
keperluan utama akibat COVID-19, yang 
bermaksud melaksanakan program pemban-
gunan mikro yang dapat menjamin bekalan 
makanan untuk masyarakat termiskin, serta 
bantuan kemanusiaan, kesihatan dan tunai.
l Peruntukkan dana tambahan untuk me-

nyokong komuniti yang paling rentan untuk 
bertahan dalam tempoh lockdown ini
l Memastikan mendapat akses perkhid-

matan penting dan berpatutan bagi pelarian 
dan pendatang, termasuk akses ke kem dan 
memastikan bantuan kemanusiaan.
“Kita dapat menghentikan satu lagi krisis ke-

manusiaan yang besar jika tindakan berani dan 
segera diambil untuk menyokong masyarakat 
yang paling rentan,” ujar John dan menekan-
kan bahawa Caritas Internationalis bergabung 
dengan panggilan Sri Paus Fransiskus untuk 
mempromosikan “solidariti global yang kre-
atif” dan melihat “di luar batas COVID-19 
untuk mengelakkan satu lagi tragedi besar ke-
manusiaan.” – Media Vatikan 

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 Fran-
siskus memohon 
pertolongan 
Maria, Sang 
Ratu Kesihatan 
bagi mematah-
kan pandemik 
coronavirus 

Tindakan segera harus diambil bagi mengurangkan akibat gelombang covid-19 yang 
lebih parah misalnya kelaparan — Caritas Internationalis. 

Tindakan berani perlu 
diambil, kurangi BENCANA 
susulan pandemik! 

Semua dipanggil berdoa untuk kemanusiaan pada 14 Mei 2020 
VATIKAN: Pada 14 Mei, “setiap orang di 
mana pun mereka berada, tidak kira apa 
pun ajaran agama, iman atau sekte mereka 
dipanggil untuk berpaling kepada Tuhan, 
memohon bantuan Tuhan mengilhami para 
saintis bagi mencari penawar yang dapat 
mengakhiri pandemic ini, agar seluruh dun-
ia, kesihatan, ekonomi dan manusia selamat 
dari wabak serius ini.”

Jawatan Kuasa Tinggi untuk Persau-

daraan Manusia mencadangkan perkara di 
atas, kepada saudara dan saudari kita yang 
percaya kepada Tuhan Pencipta; kepada 
saudara-saudari kita dalam kemanusiaan di 
mana sahaja “pada ketika ini” di mana dunia 
kita sedang menghadapi bahaya serius yang 
mengancam nyawa berjuta-juta orang.” 

Sri Paus Fransiskus turut  menyertai ray-
uan ini.

 “Dalam kita mengakui peranan penting 

perubatan dan penyelidikan ilmiah dalam 
memerangi pandemik ini, kita tidak boleh 
lupa untuk berlindung kepada Tuhan, Yang 
Maha Pencipta. Oleh itu, kami menyeru se-
mua orang di seluruh dunia untuk melaku-
kan perbuatan baik, berpuasa dan berdoa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk men-
gakhiri wabak ini.” 

“Jawatankuasa Tinggi dibentuk pada bu-
lan Ogos yang lalu untuk mencapai objektif 

Dokumen tentang Persaudaraan Manusia, 
yang ditandatangani pada 4 Februari 2019 
oleh Sri Paus Fransiskus dan Imam Besar 
Al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb. Jawatankuasa 
ini dipengerusikan oleh Kardinal Miguel 
Angel Ayuso Guixot, presiden Majlis Kep-
ausan untuk Dialog Antara Agama, ia terdiri 
dari para pemimpin agama, cendekiawan 
dan pendukung budaya dari seluruh dunia, 
Kristian, Muslim dan Yahudi.” — Asianews
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Pengalaman berharga 
selepas “demam”

John Updike, setelah pulih dari 
penyakit serius, menulis sebuah 
puisi yang diberi tajuk, Fever. 

Puisi itu berakhir seperti berikut: 
Tetapi adalah kebenaran yang telah 
lama diketahui bahawa beberapa 
rahsia tersembunyi dari kesihatan.

Secara peribadi, kita juga 
menyedari akan hal ini, namun 
sebagai kebenaran peribadi, ini 
bukanlah sesuatu yang sesuai diajar 
di dalam kelas, dinyatakan oleh ibu 
bapa atau mentor, bahkan dari aja-
ran agama.

Ia setakat memberitahu kita 
bahawa ini benar, tetapi dengan 
mengetahuinya tidak memberikan 
kebijaksanaan. Kebijaksanaan 
diperoleh, seperti yang dikatakan 
Updike, melalui pengalaman perib-
adi mengenai penyakit serius, 
kehilangan serius, atau penghinaan 
yang serius.

Mendiang James Hillman, men-
ulis sebagai seorang agnostik, 
membuat kesimpulan yang sama. 
Saya masih ingat semasa saya 
menghadiri sebuah persidangan, 
ketika beliau menyampaikan cera-
mahnya, beliau mencabar para 
peserta dengan kata-kata yang ber-
maksud: Berfikir kembali, jujur 
dan berani, dan tanyakan pada diri 
sendiri: Apa pengalaman dalam 
hidup anda yang menyentuh anda 
secara mendalam, yang memben-
tuk kekuatan keperibadian anda?

Dalam hampir semua keadaan, 
anda mungkin atau harus mengakui 
bahawa pengalaman pahit dihina 
atau didera, atau pengalaman bera-
sa sangat tidak berdaya, rapuh,  
kecewa, sakit, atau tersisih. 

Perkara-perkara seperti sering 
dipuji, dimuliakan dalam hidup 
anda tidak memberi anda kedala-
man dan karekter, begitu juga 
semasa anda menjadi valedictorian 
untuk kelas anda atau ketika anda 
menjadi bintang atlet sukan. 

Semua ini tidak membawa 
kedalaman pengalaman anda. 
Sebaliknya, pengalaman tidak ber-
daya, rendah diri, itulah yang 
membuat anda bijak.

Saya juga teringat semasa masih 
bergelar pelajar siswazah, saya per-
nah mengikuti siri ceramah oleh 
psikiatri Poland terkenal, Kasmir 
Dabrowski yang telah menulis 
sejumlah buku mengenai konsep 
yang disebutnya, "disintegrasi posi-
tif". Tesis pentingnya adalah baha-
wa hanya dengan pengalaman 
pahit, kita dapat berkembang ke 
tahap kematangan dan kebijaksa-
naan yang lebih tinggi

Suatu ketika, semasa kuliah, 
beliau pernah ditanya: “Mengapa 
kita bertumbuh selepas melalui 
pengalaman yang memilukan sep-
erti jatuh sakit, jatuh, atau dihina? 
Bukankah lebih logik untuk ber-
tumbuh melalui pengalaman positif 
seperti dicintai, sukses, sihat, dan 
dikagumi? Bukankah seharusnya 
rasa bersyukur itu ada di dalam diri 
kita dan, berdasarkan rasa terima 
kasih itu, kita harus menjadi lebih 
murah hati dan bijaksana? "

Beliau memberikan respons ini: 
Sebaik-baiknya, memang kematan-
gan dan kebijaksanaan harus 
berkembang dari pengalaman 
kekuatan dan kejayaan; tetapi ini 
hanya mungkin dalam beberapa 

keadaan oleh beberapa orang.  
Namun, sebagai psikiatri, yang 
boleh saya katakan selama empat 
puluh tahun pengalaman praktik 
klinikal, saya tidak pernah melihat 
seseorang itu bertumbuh berdasar-
kan pengalaman kejayaan, kesihat-
an atau semasa disanjung.

Saya hanya melihat orang 
berubah menjadi tahap kematangan 
yang lebih tinggi melalui pengala-
man-pengalaman yang “tidak 
menggembirakan”. 

Yesus, kelihatannya senada 
dalam hal ini. Contohnya, perhati-
kan dalam petikan Injil di mana 
Yakobus dan Yohanes datang kepa-
da-Nya lalu bertanya apakah mere-
ka mungkin diberi tempat duduk di 
tangan kanan dan kirinya ketika 
Dia dimuliakan? Penting untuk kita 
perhatikan, Yesus mengambil seri-
us soalan mereka.

Dia tidak segera (dalam hal ini) 
memarahi mereka kerana mencari 
kemuliaan mereka sendiri; apa 

y a n g  D i a  l a k u k a n  i a l a h 
mendefinisikan semula erti kemu-
liaan dan jalan mencapai kemu-
liaan. Yesus bertanya kepada mere-
ka:  "Bolehkah kamu minum dari 
cawan itu?"

Kedua-dua Yohanes  dan 
Yakobus, begitu naif, lalu menjaw-
ab Yesus, “Ya, kami boleh!” Yesus 
kemudian memberitahu mereka 
sesuatu yang tidak pernah diden-
gari oleh mereka. 

Dia menyatakan kepada mereka 
bahawa mereka akan minum 
cawan itu, kerana pada akhirnya 
semua orang akan meminumnya, 
lalu menerangkan lagi bahawa 
mereka mungkin masih tidak 
menerima kemuliaan itu kerana 
untuk berada dalam kemuliaan 
masih bergantung pada sesuatu 
yang lain.

Apa yang dimaksudkan dengan 
"cawan"? Bagaimana meminum-
nya sebagai jalan untuk menuju 
kepada kemuliaan? Dan mengapa 
kita tidak dapat menerima kemu-
liaan walaupun kita minum dari 
cawan itu?

Cawan itu, yang kemudiannya 
diungkapkan dalam beberapa bab 
kemudian, merupakan cawan pen-
deritaan dan penghinaan, yang 
harus diminum oleh Yesus semasa 
kesengsaraan dan wafat-Nya, 
cawan yang diminta-Nya kepada 
Bapa agar menyelamatkan-Nya 
dari kesengsaraan ketika berdoa di 
taman Gethsemane dengan sung-
guh menderita. Dia berkata, 
“Biarkan cawan ini lulus dari 
saya!"

Pada dasarnya, apa yang Yesus 

katakan kepada Yakobus dan 
Yohanes ialah: Tidak ada jalan 
menuju hari Minggu Paskah kecu-
ali melalui Jumaat Agung. Tidak 
ada jalan menuju kedalaman dan 
kebijaksanaan kecuali melalui pen-
der i taan  dan  penghinaan . 
Perhubungannya bersifat intrinsik, 
seperti kesakitan dan rintihan 
seorang wanita yang seiring sema-
sa melahirkan anak.

Lebih jauh lagi, Yesus juga men-
gatakan bahawa penderitaan yang 
mendalam tidak akan membawa 
kebijaksanaan secara automatik. 
Kenapa tidak? Kerana, selagi ada 
hubungan intrinsik antara penderi-
taan yang mendalam dan kesan  
yang lebih besar dalam hidup kita, 
yang pasti adalah bahawa penderi-
taan pahit dapat membuat kita kita 
lebih menderita, marah, marah, iri 
hati, dan kebencian semudah yang 
menyebabkan kita semakin berbe-
las kasihan, mengampuni, empati, 
dan bijaksana.  Kita boleh menderi-
ta tetapi tidak mendapat kebijaksa-
naan.

Fever! Gejala utama dijangkiti 
coronavirus, Covid-19, adalah 
demam tinggi.  

Kini, sejenis demam telah 
melanda dunia kita. Harapannya 
adalah, setelah demam berbahaya 
yang meningkatkan suhu dan psi-
kis kita, ia juga akan menyatakan  
kepada kita beberapa rahsia yang 
tersembunyi dari kesihatan. 
Apakah ia? Kita belum tahu. Ia 
hanya akan terungkap selepas 
serangan demam itu. – Hak cipta 
Terpelihara @ Fr Ron Rolheiser 
1999-2020 

Lagi kes kematian terbaharu 
covid-19, ramai kehilangan 
pekerjaan selepas pandemik, 

bekas pemandu lori ke tali gantung 
bunuh teman wanita, kanak-kanak 
diculik kerana sindiket jual organ. 
Empat ditahan BPR termasuk se-
orang pegawai Jabatan Pendaftaran 
Negara disyaki seleweng pengelu-
aran MYKad, lelaki bisu dan pekak 
rogol ibu tiri, pemuda tempatan 
ditahan kerana memiliki syabu — 
Semua tajuk berita tempatan ini 
sudah tentu menyebabkan hati kita 
gelisah. 

Apabila merenungi semua kejadi-
an ini, kita mula merasakan betapa 
kejam dan sadisnya kehidupan ini. 
Namun kita perlu sedar bahawa 
terdapat misteri-misteri kehidupan 
yang tidak kita ketahui, masalah-
masalah yang tidak dapat kita atasi 
dan keadaan-keadaan yang tidak 
dapat kita terima. 

Bagi kita umat Kristian, wa-
laupun di kelilingi oleh pelbagai 
masalah krisis kesihatan, kejahatan, 
masalah sosial, harga barang keper-
luan harian semakin mahal, pergo-
lakan politik yang membimbang-
kan namun Yesus dengan tenang 
memberikan kita nasihat, “Jangan 
gelisah hatimu. Percayalah kepada 
Tuhan, percaya jugalah kepada-
Ku” (Yoh 14:1). 

Kata-kata Yesus ini memang 
sungguh menghiburkan serta mem-
beri pengharapan. Namun ramai di 
antara kita tidak terhibur langsung 
dengan kata-kata tersebut. Ke-
mungkinan besar kita menolaknya 
dengan sikap yang sinis. Bagaimana 
mungkin Yesus sanggup memberi 
nasihat sedemikian rupa. Apakah 
Dia tidak sedar apa yang sedang 
terjadi di tengah- tengah kita?

Di dalam kehidupan harian, bu-
kankah kita berhadapan dengan 
masalah kerja, masalah dengan ra-
kan sekerja, masalah dengan kelu-
arga, masalah suami isteri, masalah 
anakanak, masalah kereta, rumah, 
wang dan masalah dengan kesiha-
tan kita yang tidak menentu? 

Dalam arena global, kita mengha-
dapi masalah globalisasi – peperan-
gan, pemanasan dunia, cuaca tidak 
menentu, politik Negara-negara 
jiran yang tidak stabil, harga min-
yak naik secara mendadak, kegana-
san dan bom nuklear.

 Dalam arena nasional pula, kita 
menghadapi keharmonian, kedama-
ian dan keamanan dicemari oleh 
pelbagai kejahatan dan jenayah 
yang semakin menjadi-jadi. Ini se-
mua belum terhitung dengan jum-
lah orang terpelajar menganggur 
serta harga barang semakin menin-
ggi langit.

Secara peribadi pula, mungkin 
kita mempunyai kegelisahan yang 
bersifat perasaan belaka. Kita ber-
perasaan tentang kegagalan hidup 
sehingga kita menjadi takut. Kita 
terlalu memikirkan bahawa kita 
dikritik dan disingkirkan oleh te-
man-teman, lalu kita tidak mahu 
berbuat apa-apa, kita menjadi 
lumpuh akibat fikiran yang bukan-
bukan. Memang betul perkara ini 
belum tentu atau tidak akan terjadi 
pada diri kita, namun ianya tetap 
membuat hati kita gelisah.

 Apakah Yesus tidak mengetahui 
kegelisahan kita? Apakah nasihat- 
Nya itu tadi sungguh tidak masuk 
di akal? Memang Yesus tahu semua 
kegelisahan kita. Itulah sebabnya 
kata-kata-Nya sangat berkaitan dan 
sesungguhnya sangat menententer-
amkan hati kita. Yesus tahu tentang 
masalah-masalah yang kita hadapi 
kerana Dia sendiri pernah mengala-
minya. 

Misalnya Dia mempunyai 
masalah dengan orang-orang Farisi 
yang suka memutarbelitkan kata-
kata-Nya. Dia bermasalah dengan 
murid-murid-Nya, bermasalah 
dengan Petrus yang telah meno-
lak-Nya, bermasalah dengan Yu-
das yang telah mengkhianati-Nya, 
masalah dengan ketakutan-Nya ter-
hadap kematian yang akan berlaku 

pada diri-Nya. 
Namun, walaupun menghadapi 

pelbagai masalah tersebut, Yesus 
masih dapat berkata dengan tenang 
dan penuh kepastian: “Jangan ge-
lisah hatimu; percayalah pada Tu-
han” (Yoh 14:1). Iman yang disyor-
kan oleh Yesus bukanlah iman yang 
melarikan diri daripada kenyataan. 
Sebaliknya, ianya merupakan suatu 
pernyataan bahawa walau apapun 
yang terjadi, kita tidak akan pernah 
dihapuskan olehnya. 

Walaupun seakan-akan semuan-
ya kelihatan hancur berkecai, na-
mun kita tidak akan pernah musnah. 
Iman kita merupakan suatu penge-
sahan bahawa walaupun orang lain 
meninggalkan kita, Yesus tetap 
tinggal bersama kita. Sebab Dia tel-
ah berjanji untuk menuntun kita ke 
tempat yang telah disediakan-Nya, 
“Di mana Aku berada, kamu pun 
berada” (Yoh 14:3).

Bagaimanapun, iman keper-

cayaan kita bukanlah sesuatu yang 
dianggap sebagai takdir. Bukan 
sesuatu yang membuat kita men-
erima apa adanya yang terjadi pada 
kita tanpa melakukan sesuatu untuk 
mengatasinya. Jika boleh, seharusn-
ya kita berusaha mengatasi segala 
masalah kehidupan sebaik mung-
kin. Tetapi jika sekiranya di luar 
kawalan dan kemampuan kita pula, 
maka kita terpaksa menerimanya 
dengan penuh kesabaran dan be-
lajar hidup menghadapi kenyataan 
tersebut. 

Marilah berdoa pada Tuhan agar 
semangat kita tetap dikuatkan: 
“Tuhan, berilah aku KETENAN-
GAN untuk menerima perkara-
perkara yang tidak boleh kuubah; 
KEBERANIAN untuk mengubah 
perkara-perkara yang boleh ku 
ubah; dan KEBIJAKSANAAN un-
tuk mengetahui perbezaan di antara 
kedua-duanya.” Amen! — santa-
pan rohani 

HARI MINGGU PASKAH 
KELIMA (A) 

Janganlah gelisah hati mu... percayalah kepada Tuhan 

KISAH PARA RASUL 6:1-7
1 PETRUS 2:4-9

INJIL YOHANES 14:1-12
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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

HERALD Mei 10, 2020

S A N D A K A N :  S e m p e n a  P e r i n t a h 
Kawalan Pergerakan (PKP) oleh Kerajaan 
Malaysia untuk mengatasi penularan jang-
kitan wabak COVID-19, Paroki Katedral 
St. Mary, Sandakan telah mengambil ini-
siatif untuk melancarkan satu siaran radio 
selama satu jam bermula 27 April 2020.

 Paderi Paroki Katedral St Mary, Father  
David A. Garaman mengatakan bahawa 
radio itu bertujuan untuk menjangkau 
para umat yang tidak dapat berkumpul 
dan menghadiri Misa Kudus di gereja 
buat masa ini. 

Siaran ini memuatkan slot input rohani 
seperti pujian pagi, pewartaan Injil dan 
renungan singkat Injil serta doa umat. 
Pewartaan dan renungan Injil disiarkan 
dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa 
Inggeris. Fr. David berharap agar slot 
Bahasa Cina juga dapat disiarkan nanti.

 Selain diselang-selikan dengan lagu-
lagu rohani, slot 'santai' turut diselitkan   
menghantar pesanan mereka untuk disiar-

kan. Umat juga amat dialu-alukan meng-
hantar ciptaan atau versi 'cover' lagu roha-
ni mereka sendiri untuk dikongsikan 
kepada para pendengar radio ini. Siaran 

ini akan berlanjutan sehinggalah tamatnya 
PKP ataupun mengikut keperluan dan sit-
uasi semasa. 

Siaran radio ini boleh diikuti setiap hari 

Isnin hingga Jumaat, jam 9.00 pagi - 
10.00 pagi. Sila klik: bit.ly/themariansfm 
— Fr. David A. Garaman

Katedral St Mary lancar audio 
rohani sepanjang PKP 

Soalan: Mengapa Hari Raya Santa Perawan Ma-
ria Bonda Tuhan dirayakan pada 1 Januari (Tahun 
Baharu Masehi)? Dan mengapa Gereja menyata-
kan Maria adalah Bonda Tuhan?

Jawapan: Hari Raya Santa Perawan Maria Bonda 
Tuhan ditetapkan pertama kali oleh Sri Paus Pius XI 
dalam Ensiklik Lux Veritatis (Cahaya Kebenaran) 25 
Disember 1931. Sri Paus promoter gigih perdama-
ian ini (1922-1939), mengeluarkan ensiklik untuk 
memperingati 1500 tahun Konsili Efesus (431), kon-
sili yang menetapkan Dogma Maria Bonda Tuhan. 
Awalnya liturgi ini dirayakan pada 11 Oktober, tetapi 
dalam pembaharuan liturgi 1970, perayaannya dipin-
dahkan ke 1 Januari.

Pemindahan itu tentu mempunyai pertimbangan 
baik. Tarikh 1 Januari adalah tepat hari ke lapan, dihi-
tung dari 25 Disember, oktaf Natal, ketika bayi Yesus 
disunatkan dan diberi nama (Luk. 2:21). 

Hari Yesus disunatkan ini kini dirayakan sebagai 
Hari Raya Santa Perawan Maria Bonda Tuhan. Den-
gan demikian misteri Maria yang istimewa ini diang-
kat dalam rangkaian perayaan Natal, tetapi juga haki-
kat keTuhanan dari putera yang dilahirkannya mahu 
direnungkan secara khusus.

Tentang mengapa Maria disebut sebagai Bonda Tu-

han dihuraikan juga dalam ensiklik tersebut, dengan 
merujuk pada Konsili Efesus. Pada waktu itu Nesto-
rius, kerana kekhuatiran akan pengagungan akan Ma-
ria yang berlebihan yang memandang Maria bagaikan 
Dewi (goddess), mengajarkan bahawa Maria hanya 
melahirkan Yesus sebagai manusia sahaja. Badani 
atau kudrat kemanusiaan Yesus itulah yang dilahirkan 
oleh Ibu Maria. Konsekuensinya Nestorius menyebut 
Maria sebagai Bonda Kristus (Christotokos), tetapi 
bukan sebagai Bonda Tuhan sebagaimana sudah 
menjadi iman umat pada waktu itu.

Konsili melawan ajaran Nestorius. Tokoh Konsili 
pada waktu itu ialah Cyrillus dari Alexandria. Pan-
dangannya disetujui Gereja, bahawa Maria sung-
guh-sungguh dapat disebut sebagai Bonda Tuhan 
(Theotokos), sebab yang dilahirkannya adalah sung-
guh-sungguh Tuhan yang menjadi manusia.

Sejak mulai dikandung dalam rahim perawan Ma-
ria, dua kudrat, kudrat keTuhanan dan kudrat kema-
nusiaan, bersatu secara hypostatis, tidak dapat dipi-
sahkan tetapi juga tidak lebur satu sama lain (sehingga 
masing-masing kudrat hilang dan sebagai gantinya 
menjadi satu kudrat yang lain). 

Berkat keputusan kehendak kebaikan Tuhan, yang 
Ilahi mengambil daging dari rahim Maria dan sebagai 
kesatuan Tuhan-manusia sedemikian itu Dia dilahir-

kan oleh ibunya. Dengan demikian Maria sungguh-
sungguh Bonda Tuhan, meskipun Maria tetap manu-
sia seperti kita.

Gelaran Bonda Tuhan ini sebenarnya menguatkan 
misteri inkarnasi sendiri. Yesus adalah sabda yang 
bersama Tuhan pada awal mulanya dan kini menjadi 
daging serta tinggal di antara kita. Dia adalah Im-
manuel, Tuhan berserta kita. KeTuhanan-Nya bukan 
hanya secara adoptif (bdk. bidaah adoptianisme, yang 
menyebut Yesus itu manusia dan kemudian diangkat). 
Juga dalam Yesus kudrat kemanusiaannya tidak hi-
lang atau lebur (bdk. ajaran Monophysitisme). 

Sebaliknya Yesus adalah sungguh Tuhan dan sung-
guh manusia. Penempatan Hari Raya Santa Perawan 
Maria Bonda Tuhan pada 1 Januari juga mempunyai 
kesan penting. Dengan perayaan pada awal tahun ini, 
seluruh tahun kini diletakkan di bawah perlindungan 
doa penuh kuasa dari ibu yang melahirkan Tuhan 
Putera. Layaklah bahawa pada hari itu doa klasik 
“Hendak Berlindung” (Totus Tuus Maria) didaras-
kan. Menjadi lengkap  dan indah lagi, tarikh 1 Januari 
bagi umat Katolik juga merupakan Hari Perdamaian 
Sedunia yang mulai dirayakan sejak Paulus VI 1968; 
Gereja dibantu oleh Bondanya memohon kepada Tu-
han  untuk mengaruniakan damai yang sejati. — Fr  
Gregorius Hertanto MSC, hidupkatolik.com 

Mengapa Maria Bonda Tuhan dirayakan 
pada 1 Januari? 

SANDAKAN: Sebagai langkah berjaga-jaga 
dan mencegah penularan wabak COVID-19 
serta mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan 
(PKP) oleh Kerajaan Malaysia, pihak Gereja 
Katolik juga menyokong penuh usaha tersebut 
agar rantaian jangkitan dapat diputuskan. 

Oleh itu, pejabat-pejabat keagamaan Ger-
eja Katolik serta tempat-tempat beribadah di 
Keuskupan Sandakan telah ditutup dan dihen-
tikan operasinya buat sementara waktu.

Pegawai daripada Jabatan Kesihatan telah 
menghubungi pihak gereja pada 10 April 2020 
lalu untuk mengarahkan bahawa disinfeksi 
perlu dilakukan. 

Bapa Uskup Julius Dusin Gitom, Uskup bagi 
Keuskupan Sandakan menghargai usaha pihak 
kerajaan untuk memastikan bahawa semua 
tempat dinyahkuman. Maka dengan itu, pihak 
gereja patuh kepada arahan tersebut.

Pusat Pastoral Keuskupan Sandakan telah 
dinyahkuman pada 14 April. Bapa Uskup 
sendiri bersama dengan Paderi Paroki Kat-
edral St. Mary, Sandakan, Fr. David A. Gara-
man, Seminarian Edward Yahan dan Ryan P. 
Tokan, staf pusat pastoral turun padang untuk 
membantu menyahkuman di seluruh bangunan 
tersebut.

Manakala, Katedral St. Mary, Sandakan pula 
telah dinyahkuman pada 27 April 2020. Kali 
ini, Diakon Stephen Esguerra dan Religius 
Sister juga membantu mereka agar kerja-kerja 
menyahkuman dapat dilakukan secara menye-
luruh dan pantas.

Bapa Uskup Julius dan Fr David berterima 
kasih kepada semua yang membantu. Mereka 
juga menyeru kepada semua umat untuk terus 
mematuhi PKP dan tekun berdoa agar rantaian 
pandemik ini dapat diputuskan. 

Gereja jalani pembersihan nyahkuman 

Rev. Fr. David A. Garaman dan DJ Ewod (Seminarian Edward Yahan) semasa sedang 
bersiaran langsung pada 27 April lalu. 
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Sahabat kecil Yesus
Janganlah gelisah _______mu; percayalah  kepada _______, 

 ____________ juga kepada-Ku (Yohanes 14: 1)
Isikan tempat kosong di atas. 

Dan warnakan gambar ini. 

Kata Tomas kepada-Nya: "Tuhan, kami tidak tahu ke mana 
Engkau pergi; jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata 
Yesus kepadanya: Akulah  jalan dan kebenaran dan hidup. 
Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau 
tidak melalui Aku. (Yoh 14: 5-6) 

Bantu kanak-kanak 
ini untuk 
datang kepada
Yesus! 

12 Rasul telah memilih tujuh orang pembantu 
bagi menolong mereka melayani umat dan mewartakan sabda Tuhan. 

Salah seorangnya ialah Stefanus. 
Dapatkah adik-adik mencari TUJUH perbezaan pada gambar di bawah? 

Hello adik-adik,

Apa khabar?  Pernahkah 
adik-adik tersesat? Se-
masa kecil, Auntie pernah 
tersesat kerana terpisah 
dengan ibu auntie di sebuah 
pasar raya. Dan auntie be-
rasa sangat gembira apabi-
la ada seorang kakak yang 
baik, yang membantu antie 
bertemu dengan ibu antie 
semula.
Auntie teringat peristiwa 

ini semasa membaca In-
jil pada minggu ini. Yesus 
berkata, "Akulah Jalan, 
Kehidupan dan Kebenaran" 
(Yohanes 14:6) dan tidak 
ada yang dapat datang ke-
pada Bapa jika bukan mel-
alui Yesus.
Adik-adik, semakin kita 

rapat dengan Yesus, se-
makin akrablah kita dengan 
Bapa di Syurga. 
Bagaimana mengakrabkan 

hubungan dengan Yesus?
Pertama-tama, kita 

haruslah tekun berdoa bu-
kan sahaja berdoa ketika 
kita susah tetapi berdoa 
pada setiap masa.
Kedua: membaca Firman 

Tuhan dengan kerap.
Ketika: merayakan Eka-

risti. Ketika ini, kita tidak 
dapat merayakan Ekaristi 
di Gereja tetapi adik-adik 
boleh mengikuti Misa mela-
lui Internet.
Adik-adik, hari minggu ini 

juga merupakan Hari Ibu. 
Mari kita mendoakan para 
ibu di seluruh dunia. Ambil 
peluang ini untuk mendoa-
kan kesihatan dan kegem-
biraan ibu kita, membuat 
pelbagai aktiviti bersama 
ibu, memeluk dan mengu-
capkan "selamat hari Ibu!"

Salam sayang
Auntie Melly 

Selamat Hari Ibu
10 Mei 2020 
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Pelajar sekolah minggu raya 
Ekaristi di puncak Gunung Singai 
KUCHING: Sebelum Perintah 
Kawalan Pergerakan yang di-
wartakan oleh kerajaan pada 
18 Mac lalu, Sekolah Minggu 
Gereja Sakramen Maha Kudus 
(Inggeris & Cina) telah men-
ganjurkan ziarah Pra-Paskah 
tahunan mereka ke Gunung 
Singai. 

Dalam tiga kumpulan 
yang terdiri daripada 20-25 
orang, dan diketuai sekurang-
kurangnya dua Fasilitator 

Keimanan, penziarah menda-
ki Gunung Singai sambil ber-
doa Jalan Salib. 

Kumpulan pertama memu-
lakan pendakian sekitar jam 
8.30 pagi, manakala kumpu-
lan terakhir sampai di Pusat 
Ziarah kira-kira jam 9.45 pagi.

Sebagai persiapan Misa, 
mereka berdoa Rosari ber-
sama. Misa bermula sekitar 
jam 11.00 pagi yang dipimpin 
oleh Rektor BSC Father Pat-

rick Heng, bersama Father 
John Chong dari Gereja Hati 
Kudus, Kota Sentosa, Batu 
Tujuh.

Fr Patrick Heng membaca 
petikan dari Injil Sto Lukas 
mengenai Anak yang Hilang 
dan menjelaskan perump-
amaan itu dalam homilinya. 

Selitar jam 12.45 tengah 
hari, para penziarah beransur 
menuruni Gunung Singai. —                   
Today's Catholic 

Leoginaris muda 
ziarah Taman 
Getsemani di 
Bunan

BUNAN GEGA : Legionari 
muda Komitium Kuching telah 
mengadakan ziarah ke Pusat 
Ziarah Getsemani Bunan untuk 
retret setengah hari pada 14 
Mac lalu. 

Mereka secara bergilir-gilir 
memimpin ibadat Jalan Salib di-
iringi legionari dewasa. 

Retret diakhiri dengan MIsa 
Kudus yang dipimpin oleh Fa-
ther Nicholas Ng selaku Penasi-
hat Rohani Komitium Kuching.

Dalam homilinya, Fr Nicholas 
Nicholas menggesa legionaris 
yang hadir untuk memupuk si-
kap bersyukur dan baik hati ke-
pada ibu bapa dan adik beradik 
mereka.

Retret itu ternyata bermakna 
bagi para peserta dalam mem-
perbaharui semangat persau-
daraan di antara mereka. 

Legio Maria adalah sebuah 
kelompok kerasulan awam Ka-
tolik yang melayani Gereja Ka-
tolik secara sukarela. — Today's 
Catholic 

JAKARTA: . “Hidup itu anugerah, panggilan 
dan perutusan,” ujar seorang uskup kepada 
kaum muda semasa Hari Minggu Panggilan 
yang dirayakan oleh seluruh Gereja pada 3 Mei 
lalu.

Uskup Pius Riana Prapadi, Ketua Komisi 
Belia Konferensi para Uskup Indonesia menu-
lis kepada kaum muda melalui “Surat Refleksi 
pada hari Minggu Panggilan” dengan tema 
“Tuhan  memanggilmu kaum muda.”

Kebanyakan negara sedang menjalani lock-
down bagi menghalang penyebaran virus cov-
id-19. Oleh itu, perhimpunan yang melibatkan 
ramai orang misalnya menghadiri Misa adalah 
ditangguhkan. 

Merayakan Hari Minggu Panggilan dalam 
norma baharu, Mgsr Prapdi mengatakan baha-
wa orang muda dipanggil untuk membangun 
budaya dengan hidup berhemat sebagai ganti 
kepada budaya buang, hidup sihat sebagai 
ganti budaya kematian, hidup produktif seba-
gai ganti budaya konsumtif, dan hidup untuk 
Tuhan dan sesama.”

“Budaya hemat sebagai ganti budaya buang 
adalah seruan yang meminta kaum muda ber-
jimat menggunakan sumber tenaga elektrik 
dan air, menghormati bumi sebagai rumah kita 
bersama,” ujar Uskup Prapadi.

Uskup juga meminta mereka mengembang-
kan pertobatan ekologi, merawat bumi rumah 
bersama, bercucuk tanam dengan bijaksana, 
beriadah melalui media sosial dengan cinta, 
serta “ciptakan aplikasi, narasi, kisah dan in-
spirasi yang kreatif dan produktif.”

Tentang hidup untuk Tuhan dan sesama, 
Mgsr Prapdi meminta kaum muda, “berani 
berkorban bagi sesama dan Tuhan, jujur dan 
adil pada diri sendiri, Tuhan dan semesta.” 

Prelatus itu memetik perkataan Sri Paus 
Fransiskus untuk orang muda “Christus Viv-

it, (Kristus Hidup), dan ingin agar engkau 
hidup!” dan mengajak orang muda bersyukur 
atas hidup kita. 

Meskipun pada masa ini situasi hidup dilan-
da gelombang wabak, rasa syukur tidak pernah 
berubah, sebab Tuhan  menghendaki hidup 
menjadi berkat, kata Mgsr Prapdi mengutip 
Yoh 10:10, “Aku datang, supaya mereka mem-
punyai hidup dan mempunyainya dalam segala 
kelimpahan.”

Pada ketika krisis kesihatan ini,  Mgsr Prapdi 
menegaskan Tuhan  mengutus orang muda 
“dipanggil untuk melihat dengan hati yang 
mampu mengasihi.” Tuhan memanggil orang 

muda untuk menjadi nabi dengan hati yang 
mengasihi. Menjadi nabi zaman ini adalah me-
miliki hati yang tergerak untuk berbelas kasih. 

Tuhan  memanggil orang muda untuk ter-
libat dalam karya penyelamatan. Mgsr Prapdi 
memberi contoh nabi-nabi muda seperti Yu-
suf, Musa, Yosua, Salomo, Yeremia yang berani 
mengatakan "ya" terhadap panggilan Tuhan. 

“Tuhan memanggil orang muda kerana 
kepemudaan sejati memiliki hati yang mampu 
mengasihi,” jelasnya. 

“Jangan biarkan satu orang pun tercicir dan 
merasa ditinggalkan dalam kesusahan dan ke-
laparan” tegasnya. - PEN@ Katolik/paul c pati

Kaum muda dipanggil menjadi 
nabi yang berbelas kasihan 
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VATIKAN: Sri Paus Fransiskus memberi-
kan pangkat kardinal uskup, sebuah gelar 
tertinggi bagi para kardinal dalam Ger-
eja Katolik kepada Kardinal Luis Antonio 
Tagle, mantan uskup agung Manila.

Pengumuman Vatikan pada hari Jumaat, 
1 Mei itu mengatakan Sri Paus memutus-
kan untuk mengangkat  Kardinal Tagle 
dalam Ordo Para Uskup, memberinya 
gelar “Gereja pinggiran kota”.

Sebuah “Gereja pinggiran kota” adalah 
gereja yang berlokasi di sekitar Roma den-
gan uskup kardinal sebagai wali tituler.

Kardinal Tagle, 62, bergabung dengan 
jajaran 13 kardinal uskup lainnya – 10 di 
antaranya berasal dari Gereja Latin dan 
tiga patriark kardinal dari Ritus Oriental.

Kolegium Kardinal terdiri dari tiga 
jabatan: kardinal diakon, kardinal imam, 
dan kardinal uskup.

Kardinal uskup memegang jurisdiksi 
atas sebuah gereja di pinggiran kota Roma, 
pada saat yang sama bekerja pada departe-
men Kuria Roma, administrasi pusat ger-
eja.

Kardinal diakon, yang sering juga dis-
ebut “kabinet Paus” juga bekerja penuh 
waktu di kuria, sementara imam kardinal 
adalah mereka yang bekerja di keuskupan 
di seluruh dunia.

Dari jajaran kardinal uskup inilah Dekan 
Kolegium Kardinal terpilih. Dekan mem-
impin konklaf dalam kes sede vacante, 
suatu tempoh/periode ketika tidak ada Sri 
Paus. 

Biasanya ada enam uskup kardinal dari 
Gereja Latin. Namun Sri Paus Fransiskus 
melanggar tradisi itu dan melantik lebih 
dari mereka.

Para kardinal uskup mengetuai tujuh 
keuskupan “suburbicarian” atau pinggiran 
kota. Kardinal Tagle, yang juga merupakan 
Prefek Kongregasi Evangelisasi Bangsa-
Bangsa, diberi gelaran atas Gereja Santo 
Felix Cantalice di Centocelle.

Gereja ini telah menjadi gereja titul-
ernya sejak 24 November 2012. Kardinal 
Filipina itu merayakan Misa di gereja ber-
sama anggota komuniti Itali-Filipina pada 
10 Mac  2013, sebelum beliau menghadiri 
konklaf kepausan 2013.

Gereja, yang terletak di kawasan Cen-
tocelle di Roma, dikendalikan oleh Ordo 
Friars Minor Capuchin sejak 1928.

Gereja itu diberikan pengesahan kepau-
san pada 30 April 1969, ketika Sri  Paus 
Paulus VI menjadikannya sebuah gereja 
tituler bagi para kardinal dan memberkati 
fresco-nya pada Pesta Perayaan Bonda Tu-
han. 

Kardinal Tagle meninggalkan Keusku-
pan Agung Manila pada 9 Februari untuk 
memulai jabatannya di Vatikan sebagai 
Prefek Kongregasi Evangelisasi Bangsa-
Bangsa, yang juga dikenali sebagai Propa-
ganda Fide.

Penugasan ini merupakan posisi pent-
ing di Vatikan kerana tugasnya menangani 
karya-karya mision di wilayah yang seba-
hagian besar berada di Asia dan Afrika.

Kongregasi tersebut didirikan hampir 
400 tahun yang lalu pada tahun 1622 oleh 
Paus Gregorius XV dengan tugas untuk 
memastikan “transmisi dan penyebaran 
iman di seluruh dunia.”

Sebagai ketua  kongregasi ini, Kardinal 
Tagle mengawasi pekerjaan sebahagian 
besar keuskupan di Asia, Afrika dan Ose-

ania, di mana sepertiga dari 4,000 keusku-
pan Gereja Katolik berada.

Kardinal Tagle juga adalah presiden 
Caritas International, sebuah konfederasi 
dari 165 organisasi bantuan, pengemban-
gan dan pelayanan sosial Katolik yang 
beroperasi di lebih dari 200 negara dan 
wilayah. — ucanews.com 

Sri Paus Fransiskus beri Kardinal 
Tagle pangkat tertinggi bagi kardinal 

Konferensi para Uskup A.S. telah menyampaikan 
serangkaian cadangan kepada para prelatus Katolik 
di seluruh negara, mengusulkan pelbagai cara pasca 
Covid-19 bagi merayakan semula Misa secara ter-
buka di keuskupan mereka meskipun dalam kebim-
bangan berterusan terhadap penyebaran coronavirus.

Dalam memorandum bertarikh 30 April, Uskup 
Agung Leonard Blair, ketua Jawatankuasa Uskup 
Ibadat Ilahi, menyarankan para prelatus memper-
timbangkan satu siri panduan yang disiapkan oleh 
Institut Thomistic, Dominican House of Studies di 
Washington.

Panduan itu menawarkan panduan Misa yang di-
hadiri 10 orang, umat  kemudian 50 dan kehadiran 
umat yang lebih ramai, secara berkala, tanpa had.

Antara cadangan mereka untuk fasa pertama: 
mengehadkan akses ke Misa melalui sistem keda-
tangan pertama, atau secara bergilir, meminta umat 
(tetapi bukan selebran) memakai topeng, dan meng-
gunakan pembersih tangan semasa Komuni, yang 
masih boleh diterima dengan lidah.

Menurut panduan itu, "jika para uskup memutus-
kan untuk meneruskan dengan cara tertentu, maka 
ia harus diiringi dengan langkah berjaga-jaga peru-
batan." 

Blair menegaskan bahawa semua keputusan dan 
pertimbangan para uskup harus mengutamakan 
penghormatan dan berhati-hati terhadap praktik litur-
gi dan sakrmen.

Menangani fasa pertama dalam perancangan kera-
jaan, panduan itu menyatakan bahawa para uskup 
boleh membenarkan perayaan Misa secara umum 
berulang kali bagi kehadiran 10 umat atau kurang, 
manakala golongan berisiko dijangkiti misalnya war-
ga emas, dinasihatkan untuk berada di rumah. 

Mereka mengesyorkan agar paroki menggunakan 
pita untuk menandakan di mana orang harus duduk 
bagi menjaga jarak dan koir juga tidak digunakan 

bagi mengurangkan pe-
nyebaran virus.

Walaupun umat diminta 
memakai topeng muka, 
tetapi paderi selebran dan 
pelayan liturgi tidak digal-
akkan berbuat demikian, 
sebaliknya mereka di-
minta untuk mengekalkan 
jarak enam kaki antara 
sesama. 

"Misa dipenuhi den-
gan simbolisme sakramen dan liturgi yang kuat," 
kata panduan itu. "Memakai topeng dan sarung tan-
gan akan melemahkan konteks ini. Tanpa perala-
tan itu, paderi dan pelayan masih selamat dengan 
mengekalkan jarak dari umat."

Mengenai isu Komuni, panduan itu menyatakan 
Ekaristi akan diadakan pada akhir Misa.Mereka men-
cadangkan agar meja disediakan pada setiap tempat 
komuni dengan sebotol pembersih tangan.

Semasa Misa, umat boleh datang ke hadapan, 
membuka topeng muka dan menerima Komuni. 

"Komuni Suci tidak boleh diberikan dengan me-
makai sarung tangan, juga tidak dapat diterima pada 
tangan umat yang memakai sarung tangan," kata 
pedoman tersebut.

Pembersih tangan adalah berkesan menghapuskan 
virus, maka paderi tidak perlu memakai sarung tan-
gan sebaliknya mengekalkan kebersihan dan men-
jaga jarak. 

Mengenai penerimaan Komuni dengan lidah, 
pedoman itu percaya dengan langkah-langkah kes-
elamatan, diperbolehkan menerima komuni dengan 
lidah. Sekiranya pemberian komuni melalui lidah di-
berikan, paderi boleh menggunakan pembersih tan-
gan selepas setiap umat menerima komuni dengan 
lidah.— NCR 

Para Uskup A.S beri panduan Misa 
secara umum, pemberian komuni 

KANSAS: Beberapa hari selepas 
konferensi para uskup A.S menge-
mukakan panduan bagaimana para 
prelatus Katolik dapat memulakan 
perayaan Misa umum semasa wa-
bak coronavirus, organisasi na-
sional liturgi keuskupan telah me-
nerbitkan panduan mereka yang 
tersendiri. 

Pedoman dari Komisi Liturgi 
Federasi Keuskupan (FDLC) ber-
beza dengan yang ditawarkan oleh 
para uskup khususnya pemberian 
komuni dengan lidah. 

Komisi Liturgi Federasi 
Keuskupan tidak membenarkan 
penerimaan komuni dengan lidah, 
manakala panduan konferensi 
para uskup A.S pula membole-
hkan perkara ini dengan syarat 
setiap kali umat yang menerima 
komuni melalui lidah, paderi 
harus mencuci tangan. 

Fr. Michael Nolan, seorang vi-
karis kehakiman untuk keusku-
pan Wichita, Kansas  mengatakan 
"Saya rasa pandemik sekarang 
adalah alasan yang sangat wajar 
untuk menuntut penerimaan Ko-
muni Suci pada tangan.” 

"Tidak ada siapa yang berhak 
membahayakan nyawa orang lain 
bahkan dengan menuntut Komu-
ni pada lidah ia boleh membawa 
risiko penyebaran virus tanpa dis-
edari,” kata imam itu.

Garis panduan baru dari fed-
erasi mengandungi tujuh prinsip 
umum, yang pertama adalah "ke-
baikan bersama adalah keutamaan 
kami."

"Pertimbangan pertama kami 
adalah untuk kesihatan dan kes-
elamatan umat dan orang-orang 
yang mereka temui,”  katanya.

Antara panduan lain yang dica-
dangkan ialah meneruskan Misa 
dalam talian bagi mereka yang 
paling rapuh terhadap kesan virus. 

"Semua orang ingin kembali 
normal. Tetapi ancaman coronavi-
rus masih kuat.  Bahkan sekarang, 
beberapa kawasan di negara ini 
terus mengalami kes baharu dan 
peningkatan kadar kematian."

Antara cadangan praktikal yang 
dikemukakan oleh FDLC:  mem-
bersihkan pemegang tangan dan 
tombol pintu di gereja selepas 
setiap perayaan Misa, merancang 
lebih awal apabila bekalan nyah-
kuman semakin berkurangan, 
dan menjaga hiasan gereja den-
gan minimum, agar tidak kerap 
membasmi kuman atau mencuci 
barang-barang tersebut.  

Menurut Fr Nolan, panduan 
daripada konferensi para Uskup 
mempunyai banyak poin baik na-
mun ada beberapa poin di mana 
uskup tidak bersetuju dan mempu-
nyai pendapat tersendiri. – NCR 

Komisi Liturgi larang 
pemberian komuni di lidah 
pada musim pandemik 
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Garis Panduan bagi Paroki-paroki yang 
mahu kembali dibuka pada 4 Mei, 2020  
Salam Sukacita Tuhan kita yang sudah Bangkit!

Seperti yang telah diumumkan oleh Perdana 
Menteri mengenai kelonggaran kawalan perin-
tah pergerakan di negara ini untuk membole-
hkan perniagaan dan pejabat kembali bekerja 
pada 4 Mei 2020, kami juga ingin mengusulkan 
langkah-langkah berikut yang harus diambil 
bagi paroki yang membuka dan kembali bek-
erja:

1. Kakitangan pejabat — jika hanya ada se-
orang kakitangan dalam pejabat, pejabat itu 
boleh dibuka pada 4 Mei (atau pada tarikh 
lain yang dianggap sesuai oleh Paderi Paroki) 
dengan waktu kerja dan tugas seperti biasa. 
Sekiranya terdapat kakitangan tambahan, 
pastikan
jarak sosial yang mencukupi harus dipatuhi 
dengan tegas atau jadual hari kerja alternatif 
mesti disediakan untuk kakitangan bagi men-
jaga penjarakan sosial.
2. Penyaman udara di pejabat paroki harus di-
matikan pada waktu pejabat. Gunakan kipas 
dan buka tingkap bagi pengalihan udara.
3. Pembersih, pekebun, pembantu, tukang 
masak dan pekerja am boleh kembali bekerja 
tetapi pastikan penjarakan sosial diamalkan 
dengan tegas.
4. Semua kakitangan atau sukarelawan mesti 
menjalani pemeriksaan suhu jika bekerja di 
persekitaran tertutup. Pembersih tangan dan 
topeng muka harus disediakan. Kakitangan / 

sukarelawan mesti memakai topeng muka se-
masa waktu bekerja.
5. Surat dari Paroki harus diberikan kepada 
pekerja bagi tujuan keselamatan untuk me-
lepasi sekatan jalan raya pihak berkuasa. 
(Templat dilampirkan).
6. Mana-mana kakitangan atau sukarelawan 
yang mempunyai tanda-tanda demam harus 
memberitahu paderi atau pegawai pejabat dan 
berada di rumah.
7. Individu (bukan dalam kumpulan) yang 
mempunyai alasan khusus dan terdesak untuk 
berjumpa paderi atau pegawai pejabat mesti 
membuat temu janji terlebih dahulu sebelum 
datang. Seboleh-bolehnya, jika masalah itu 
dapat ditangani dengan menghindari kontak 
fizikal, cara komunikasi alternatif harus digu-
nakan — panggilan telefon, email, persidan-
gan dalam talian. Pelawat yang mempunyai 
janji temu sebelumnya mesti diambil suhu, 
membersihkan tangan dan memakai topeng 
muka. Maklumat hubungan pelawat harus 
direkodkan untuk tujuan pengesanan jejak 
kenalan.
8. Pintu utama gereja harus ditutup dan hanya 
pengunjung yang telah membuat janji temu 
terlebih dahulu yang dibenarkan masuk.
9. Meskipun pejabat dibuka, tetapi kerajaan 
masih mengekalkan perintah kawalan per-
gerakan dalam aktiviti keagamaan termasuk 
Misa.

A. Semua Misa dan ibadat liturgi (kecuali 

pengebumian dengan mengikut garis pan-
duan KPM dan MKN) adalah ditangguhkan 
sehingga ada ketetapan diumumkan.
B. Perhimpunan-perhimpunan lain di paroki 
(contohnya mesyuarat, pembentukan, kelas) 
kekal ditangguhkan sehingga ada pengumu-
man kelak.
C. Perhimpunan-perhimpunan KKD/KED 
(contohnya doa kelompok, acara kecil, ro-
sari dsb) harus dielakkan demi menjaga pen-
jarakan sosial.
D. Kami menggalakkan paroki yang me-
miliki kemampuan untuk mengadakan per-
jumpaan, kelas, doa, dan formasi melalui 
platform dalam talian.
E. Lawatan orang sakit di rumah untuk pe-
layanan sakramen boleh diteruskan tetapi 
dengan mengambil langkah-langkah kes-
elamatan. Paderi boleh bertanya terlebih 
dahulu keadaan orang tersebut jika mempu-
nyai gejala Covid-19; melawat dari rumah 
ke rumah dalam hari yang sama harus diel-
akkan.

Panduan-panduan di atas boleh diteliti semula 
dari masa ke masa selaras dengan kemas kini 
dan tambahan SOP dari pihak berkuasa.

Kami menyerahkan budi bicara kepada Pa-
deri Paroki untuk memutuskan langkah-langkah 
selanjutnya yang tidak disebutkan di atas dan 
yang mungkin diperlukan oleh paroki masing-
masing.

Mari kita terus melayani Tuhan dan umat kita 

sambil menjarak jarak sosial.
Semoga Tuhan memberkati kita semua dan 

yang tersayang dan marilah memohon erind-
ungan dari Santa Perawan Maria dan Sto Yosef, 
pelindung pekerja.

Ditulis pada 1 Mei 2020
Pesta Sto Yosef pelindung Pekerja

Gembala anda dalam Kristus,

+ Yang Amat Mulia Reverend Julian Leow 
Beng Kim
Presiden Konferensi para Uskup Katolik 
Malaysia

+Yang Amat Mulia Reverend Simon Poh, 
Uskup Agung Kuching
+Yang Amat Mulia Reverend John Wong, 
Uskup Agung Kota Kinabalu
+ Yang Mulia Reverend Bernard Paul, Uskup 
Melaka-Johor
+ Yang Mulia Reverend Cornelius Piong, Uskup 
Keningau
+Yang Mulia Reverend Sebastian Francis, 
Uskup Pulau Pinang
+Yang Mulia Reverend Julius Dusin Gitom, 
Uskup Sandakan
+ Yang Mulia Reverend  Joseph Hii, Uskup Sibu
+Yang Mulia Reverend  Richard Ng, Uskup 
Miri

RIO DE JANEIRO: Para Uskup 
Amazon Brazil telah mengeluarkan 
pernyataan berikut mengenai pande-
mik Covid-19 dan kesannya terha-
dap penduduk dan hutan hujan.

Dalam kenyataan mereka,  "Kami, 
Uskup Amazon, dalam menghadapi 
penyebaran COVID-19 yang tidak 
terkawal di seluruh Brazil, terutama 
di Amazon, menyatakan keprihati-
nan kami  dan menuntut perhatian 
yang lebih besar dari kerajaan perse-
kutuan dan negeri terhadap penyakit 
ini yang semakin merebak di seluruh 
wilayah."

Para Uskup Brazil menegaskan 
bahawa masyarakat Amazon men-
untut perhatian khusus dari pihak 
berkuasa agar kehidupan mereka 
dihormati.  

Angka kematian adalah salah 
satu yang tertinggi di negara ini dan 
masyarakat sudah menyaksikan ke-
jatuhan sistem kesihatan di bandar-
bandar besar seperti Manaus dan 
Belém

 Statistik yang dilaporkan oleh 
media tidak selaras  dengan kenyat-
aan. Ramai orang yang mempunyai 
simptom penyakit ini mati di rumah 
tanpa bantuan perubatan atau akses 
ke hospital.

Masyarakat adat adalah golong 
berisiko paling tinggi. Risiko ini 
juga tersebar ke hutan, memandan-
gkan peranan penting yang dimain-
kan oleh komuniti ini dalam pemuli-
haraannya.

Data itu membimbangkan: 
wilayah ini memiliki hospital yang 
paling rendah di negara ini. Ka-
wasan luas di Amazon sama sekali 

tidak mempunyai katil di ICU dan 
hanya beberapa bandar yang me-
menuhi syarat minimum yang disy-
orkan oleh Pertubuhan Kesihatan 
Sedunia (WHO). 

Penduduk asli bandar, pekerja in-
dustri, pembantu rumah  dan mereka 
yang hidup dari ekonomi tidak for-
mal semuanya memohon untuk per-
lindungan kesihatan yang lebih baik. 

 Coronavirus telah memperburuk 
krisis sosio-persekitaran yang ada, 
yang bermaksud kita sekarang mulai 
melihat tragedi kemanusiaan besar 
yang disebabkan oleh keruntuhan 
struktur.

Uskup Amazon Brazil meminta 
Gereja dan seluruh masyarakat men-
untut tindakan  berikut dari Kerajaan 
Persekutuan, Kongres Nasional, 
Kerajaan Negeri dan Majlis Perun-
dangan:
l Untuk menyelamatkan nyawa 
manusia, membina semula komu-
niti dan hubungan dengan mem-
perkukuhkan dasar awam; 
l Mengadopsi langkah-langkah 
yang menyekat kemasukan orang 
ke wilayah peribumi, kerana 
risiko penularan koronavirus, ke-
cuali atas tujuan pembersihan ka-
wasan Orang Asli; 
l Melakukan ujian kesihatan 
terhadap penduduk asli untuk 
mengambil langkah-langkah pen-
gasingan yang diperlukan dan 
mengelakkan penyebaran COV-
ID-19;
lMenyediakan peralatan pelind-
ung diri seperti yang disyorkan 
oleh Pertubuhan Kesihatan Se-
dunia, dalam kuantiti yang men-

cukupi dan contoh penggunaan 
dan pelupusan yang betul;
l Untuk melindungi profesional 
kesihatan yang bekerja di ba-
risan hadapan secara fizikal dan 
psikologi;
l Untuk menjamin keselamatan 
makanan masyarakat peribumi, 
quilombolas, komuniti sungai dan 
penduduk tradisional Amazon;
Memperkukuhkan langkah-lang-
kah pemeriksaan terhadap pen-
ebangan hutan dan perlombongan 
artisanal terutama di tanah peribu-
mi dan tradisional;
l Untuk menjamin penyertaan 
masyarakat sivil, gerakan sosial 
dan perwakilan penduduk tradi-
sional dalam ruang pengambilan 
keputusan politik;
l Untuk menolak PL 191/2020 
yang membenarkan  Artikel 176.1 
dan Artikel 231.3 Perlembagaan 
Persekutuan yang menetapkan 
syarat-syarat khusus untuk penye-
lidikan dan pengambilan sumber 
mineral dan air di tanah peribumi.
Pada  akhir surat itu, para Uskup 

Amazon menegaskan, selepas 
Sinode Amazon, gereja-gereja di 
rantau itu semakin memperhatikan 
keadaan dan keperluannya. 

Pada akhir kenyataan mereka, 
para Uskup Amazon menyatakan, 
"Kami menggemakan tangisan 
Orang Miskin dan ratapan Bumi.  

Kami ingin memastikan langkah-
langkah segera diambil untuk meng-
hentikan aktiviti  berbahaya yang 
memusnahkan Amazon dan mem-
bahayakan nyawa rakyatnya." — 
media Vatikan 

Penangguhan 
pembukaan pejabat-
pejabat paroki

Notis ini adalah berdasarkan 
"Garis Panduan bagi Paroki mem-
buka pejabat dan kembali bekerja 
pada 4 Mei 2020" yang dikelu-
arkan oleh  Uskup Agung Julian 
Leow bagi pihak Konferensi para 
Uskup Katolik Malaysia dan ber-
tarikh 1 Mei 2020.

Setelah mempertimbangkan 
maklum balas orang ramai menge-
nai pelonggaran sekatan bersyarat 
di bawah PKP  dan keputusan be-
berapa negeri yang berada dalam 
bidang kuasa wilayah Keuskupan 
Agung (Selangor, Negeri Sem-
bilan dan Pahang) agar menang-
guhkan pelonggaran ini, Uskup 
Agung telah membuat keputusan 
untuk meminta semua paroki di 
Keuskupan Agung, pelayanan-
pelayanan Keuskupan Agung, 
komisi-komisi dan pejabat untuk 
menangguhkan pembukaan sem-
ula pejabat mereka dan menang-
guhkan untuk kembali bekerja. 

Jabatan Sumber Manusia dari 
Kuria Keuskupan Agung sedang 
mengkaji  Prosedur Operasi 
Standard  diperlukan agar premis 
dibuka semula.

SOP ini mesti dilaksanakan 
sepenuhnya di paroki (di mana 
yang dirasakan sesuai) sebelum 

membuka semula pejabat dan 
kembali bekerja. Diharapkan ini 
dapat dilakukan dalam jangka 
waktu Fasa Keempat PKP yang 
dijadualkan pada 12 Mei 2020.

Sekiranya tidak ada lanju-
tan sekatan PKP, pejabat paroki 
dan pejabat-pejabat Keuskupan 
Agung dijadualkan dibuka semu-
la pada 13 Mei 2020. Tetapi jika 
paroki memerlukan lebih banyak 
masa untuk melaksanakan syarat-
syarat SOP, paderi paroki harus 
menggunakan budi bicara untuk 
menangguhkan pembukaan se-
mula sehingga perkara di atas di-
laksanakan dengan memuaskan. 

Kami akan terus memantau 
perkembangan di negara ini dan 
akan mengemas kini maklumat 
selaras dengan peraturan dan 
nasihat Kerajaan dan peraturan 
Negeri serta nasihat-nasihat pihak 
kesihatan. 

Rev Fr Michael Chua
Chancellor 
Keuskupan Agung 
Kuala Lumpur 

3 Mei 2020 

Keuskupan Agung Kuala Lumpur 
Kenyataan para Uskup tentang impak 
Covid-19 di Amazon 



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

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(MEI)

Penginjilan: Bagi para diakon. Kita ber-
doa bagi agar para diakon, setia dalam 
pelayanan Sabda dan kepada golongan 
miskin dan menjadi simbol yang cergas 

bagi seluruh Gereja. 
Mei 10, 2020 

KENINGAU: Selama 26 tahun, 
pada setiap bulan Mei, Keusku-
pan Keningau menyambut Ulang 
Tahun Keuskupan tanpa gagal. 
Semua Paroki, secara bergilir-
gilir, menyambut tiga peristiwa 
penting yang mengungkapkan se-
mangat kekitaan dan kesyukuran 
di keuskupan ini. 

Namun, disebabkan Perintah 
Kawalan  Pergerakan (PKP) demi 
membendung penularan pande-
mik covid-19, UTK-27 pada ta-
hun 2020 diraikan secara unik. 
Dengan menggunakan platform 
media sosial, UTK-27 tetap dirai-
kan dengan kesyukuran dan den-
gan seruan daripada Bapa Uskup 
Cornelius yang mengingatkan 
para umat untuk merayakan kes-
atuan serta kekitaan. 

Misa Kudus pada 3 Mei yang 
disiarkan secara langsung, me-
raikan empat peristiwa penting 
iaitu: Ulang Tahun Penubuhan 
Keuskupan Keningau ke-27, Ul-
ang Tahun Pentahbisan Episkopal 
Uskup Cornelius Piong yang ke-
27, Sambutan Pesta Menuai dan 
Hari Minggu Panggilan.

Dimulakan dengan doa rosari, 
perayaan Ekaristi dipimpin oleh 
Uskup Cornelius dan dibantu 
oleh Father David Gasikol. “Kita 
bersyukur kerana walaupun pada 
masa PKP ini, kita tetap dapat 
merayakan empat peristiwa ber-
makna pada hari ini. Meskipun 
hanya mengikuti Misa online 
tetapi saya percaya, dengan se-
mangat  kita yang mahu bersatu, 

kita pasti diberkati untuk men-
jadi umat yang komited melayani 
kerajaan-Nya.”  

Seterusnya, prelatus itu mem-
berikan panduan bagaimana men-
yambut UTK-27, Minggu Panggi-
lan dan Kaamatan 2020? Menurut 
Bapa Uskup, ketiga-tiga perayaan 
itu pasti hidup dan memberi im-
pak di dalam hidup kita jika sum-
ber dan alasan hidup kita adalah 
berdasarkan Yesus. 

Gembala Keuskupan Kenin-
gau itu mengajak umat bersyukur 
kerana 27 tahun berjalan bersama 
umat Keuskupan Keningau. “Ini 
bukan kemampuan saya, bukan 

kemampuan sesiapa,tetapi perta-
ma-tama menyedari peranan Roh 
Kudus. Roh Kuduslah yang men-
yatukan kita seperti yang berlaku 
pada umat Kristian perdana. Roh 
Kuduslah juga yang menerang-
kan akal para umat dan pemimpin 
Gereja sejak zaman umat Kristian 
pertama sehinggalah sekarang. 
Apa pun cabaran yang kita ha-
dapi, mohonlah Roh Kudus untuk 
memimpin dan menerangi akal 
budi kita. 

Bapa Uskup menerangkan, 
"Kaamatan adalah hal yang pent-
ing bagi masyarakat asal di negeri 
ini. Kaamatan mengungkapkan 

kekitaan, dan perpaduan dengan 
orang-orang kita seterusnya mela-
hirkan identiti."

Mengenai Hari Minggu Pang-
gilan, Uskup Cornelius sempat 
mengongsikan kisah panggilan-
nya menjadi paderi. 43 tahun se-
bagai paderi, Uskup Cornelius 
mengatakan beliau mula tertarik 
menjadi paderi setelah melihat 
dan menghadiri Misa yang dip-
impin oleh seorang paderi “Orang 
Putih”.  

Panggilan menjadi paderi itu 
tetap kuat, meskipun dihalang 
oleh bapanya. Bapa Uskup berpe-
san kepada para belia, agar berani 

meninggalkan zon selesa, berani 
menyahut panggilan Tuhan kera-
na, “kerana kalau Tuhan meman-
ggil, Dia tidak akan membiarkan 
kita, Dia akan selalu menyertai di 
mana sahaja kita berada.” 

Walaupun merayakan UTK-
27 dan Kaamatan di rumah sa-
haja, tetapi umat begitu sporting 
mengongsikan gambar-gambar 
mereka berpakaian tradisi semasa 
mengikuti Misa UTK-27 secara 
online. 

Mereka menggambarkan kata-
kata Uskup Cornelius, "Umat Tu-
han yang berjalan bersama dalam 
semangat kesatuan dan kekitaan!" 

Keuskupan Keningau sambut 
UTK-27 dalam norma baharu

Menghidupi keaslian budaya di dalam keluarga untuk 
meneruskan misi Kristus 
KOTA KINABALU: Paroki Katedral Hati 
Kudus Yesus menyambut pesta Kaamatan 
dengan merayakan Ekaristi pada 1 Mei lalu. 
Misa yang disiarkan melalui platform me-
dia sosial itu dimulakan dengan doa rosari 
dalam tiga bahasa. 

Sebelum bermulanya Misa, disiarkan juga 
muzik tradisional Kadazan Dsun. Misa dip-
impin oleh Fr Maxmillianno Benhor Hontor 
(Fr Max) dan dibantu oleh Fr Russell Law-
rine. Pada awal Misa, Fr Max mengingatkan 
umat bahawa tiba masanya bulan Mei yang 
sinonim dengan berdoa Rosari. Beliau men-
gajak para keluarga untuk berdoa bersama, 
berdoa bagi situasi dunia masa sekarang, 
mendoakan untuk sesama dan perdamaian 
di Negara ini.  

Ketika menyampaikan homilinya dalam 
bahasa Kadazan, Fr Max menerangkan ba-
hawa 1 Mei juga adalah Pesta Santo Yosef. 
Sto Yosef merupakan pelindung gereja dan 
pekerja. Paderi itu memberikan sejarah 

singkat Santo Yosef di mana Sri Paus Pius 
XII  telah menetapkan Peringatan Sto. Yosef 
Pekerja pada awal bulan Maria (1 Mei). 
Namanya dimasukkan ke dalam Kanon 
Misa sejak tahun 1962.

Kemudian paderi itu beralih kepada pem-
bacaan pertama di mana Sto Paulus menga-
takan, “Apa sahaja pekerjaan kita, bekerja 
adalah untuk Tuhan.”  

Fr Max kemudiannya menerangkan men-
genai Injil pada hari itu bahawa ada ramai 
orang yang mempersoalkan kekuasaan 
Yesus dan sikap orang-orang yang tidak 
mahu menerima Yesus. Fr Max bertanya, 
“Apakah kita kenal Yesus? Dalam tempoh 
PKP ini, adakah kita ada mengambil masa 
untuk membaca firman Tuhan dan mengenal 
Dia?” 

Beliau mengulangi tema perayaan Kaama-
tan 2020 bagi paroki Katedral Hati Kudus 
iaitu: Menghidupi keaslian budaya di dalam 
keluarga untuk meneruskan misi Kristus. 

Menurut Fr Max, tema ini amat baik untuk 
direnungkan. “Apa budaya di rumah kita? 
Adakah kita meluangkan masa dengan ke-
luarga?”

Fr Max kemudiannya mengajak umat 
yang menonton Misa di rumah agar meraya-

kan Kaamatan dengan semangat perpaduan 
dan damai. Ambil masa untuk berterima 
kasih kepada Tuhan, yang merupakan Sum-
ber dan Tujuan kita, yang memberikan hujan 
dan sinar matahari agar hasil bumi tumbuh 
subur di bumi.  

UTK-27, Hari Minggu Panggilan dan Pesta Kaamatan dirayakan sederhana di Keuskupan Keningau pada tahun ini disebabkan 
masih berada dalam PKP bagi mengekang penularan covid-19. 


