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Tidak ada seorangpun, yang dapat mengaku: "Yesus adalah Tuhan" 
selain oleh Roh Kudus.  Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh.  
Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berba-
gai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Tuhan adalah satu yang menger-
jakan semuanya dalam semua orang, tetapi kepada tiap-tiap orang 
dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. 

1 Korintus 13: 3b-7

Doa kepada Perawan Maria, 
Sang Ratu Kesihatan 

Wahai Maria,
Engkau selalu menyinari 
jalan kami Sebagai tanda                  

penyelamatan  dan harapan.
Kami mempercayakan 

diri kami kepada 
Sang Ratu Kesihatan 

untuk yang Sakit,  Yang di 
kaki salib mengambil bahagian 
dalam penderitaan Yesus, Setia 

dan Teguh di dalam iman. 

Engkau pelindung
 orang-orang Romawi, 

Tahu apa yang kami perlukan 
dan kami percaya engkau 

akan menolong, agar seperti 
di Cana, Galilea,  kami dapat 
kembali  untuk bersukacita

 dan berpesta selepas tempoh 
percubaan ini.  Bantulah kami, 

Bonda Kasih Ilahi,
Untuk menyelaraskan diri 

dengan kehendak Bapa  
Dan untuk menyahut

 kehendak Bapa
Dan untuk melakukan 
apa yang disabdakan                   

oleh Yesus,
Dia yang telah                               

mengorbankan diri-Nya 
demi penderitaan kami 

dan mengangkat dukacita kami
memimpin kami melalui Salib,

kepada sukacita                                
dan kebangkitan.

Amen.

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

 mematahkan pandemik coronavirus 

VATIKAN: Pesan Sri Paus 
Fransiskus baru-baru ini ke-
pada para anggota misi kep-

ausan mengingatkan mereka baha-
wa misi utama gereja adalah untuk 
memberitakan Injil, bukan dana, 
wang atau kecekapan mentadbir in-
stitusi, kata Kardinal Filipina, Luis 
Antonio Tagle.

Dalam wawancara dengan Media Vatikan 
yang diterbitkan pada 28 Mei, Kardinal Tagle, 
prefek Kongregasi untuk Penginjilan Umat 
berkata, Sri Paus “bukan bermaksud menen-
tang kecekapan dan kaedah” yang dapat mem-
bantu kegiatan misionari Gereja.

Namun, Sangti Papa mengingatkan kita ten-
tang bahaya “mengukur” misi Gereja dengan 
menggunakan standard dan hasil yang telah 
ditentukan oleh model atau sekolah penguru-
san, walaupun kedua-dua ini sangat baik dan 
bermanfaat.” 

“Kaedah dan kecekapan dari model itu me-
mang membantu tetapi tidak boleh menggan-
tikan misi Gereja,” katanya. “Organisasi Ger-
eja jika mengikut kecekapan model duniawi  
mungkin hanya dapat mengeluarkan misionari 
yang amat sedikit.” 

Sri Paus mengirim pesan itu pada 21 Mei 
kepada anggota-anggota perkumpulan atau 
pergerakan misi selepas perhimpunan agung 
mereka dibatalkan kerana pandemik Covid-19. 
Namun anggota-anggota misi tetap mening-

katkan kesedaran dan mempromosikan doa 
untuk misi, selain mengumpulkan wang untuk 
membiayai pelbagai projek di beberapa negara 
termiskin di dunia. Sri Paus Fransiskus juga 
mengingatkan mereka bahawa pengumpulan 
dana adalah bukan keutamaan pertama mereka. 

Kardinal Tagle mengatakan Bapa Suci meli-
hat ada bahaya dalam sumbangan menjadi 
“sekadar dana atau sumber daya yang akan di-

gunakan, dan bukannya tanda-tanda cinta yang 
nyata, doa, untuk membahagikan hasil kerja 
manusia.”

“Umat beriman seharusnya komited men-
jadi misionari sukacita Tuhan, inilah sumber 
terbaik kita, bukan wang atau dana,” ujar Kar-
dinal Tagle. “Adalah baik untuk mengingatkan 
umat beriman bahawa meskipun  sumbangan  
mereka kecil tetapi apabila digabungkan, akan 

menjadi ungkapan besar amal misionari Bapa 
Suci kepada gereja-gereja yang memerlukan. 
Hadiah itu amat bermakna, meskipun kecil 
tetapi dihasilkan atas kebaikan bersama. 

Dalam pesannya juga Sri Paus memperin-
gatkan “perangkap dan patologi” yang dapat 
mengancam kesatuan masyarakat misionari 
dalam iman, seperti penyerapan diri (fungsion-
alisme) dan elitisme.

“Oleh kerana kurangnya berhubung dengan 
Roh Kudus, banyak inisiatif dan entiti yang 
mempunyai perhubungan dengan Gereja bera-
khir dengan hanya peduli dengan diri mereka 
sendiri,” kata Sri Paus. 

“Banyak pendirian gerejawi, di pelbagai 
peringkat kelihatannya ditelan oleh obsesi 
yang mempromosikan diri dan inisiatif mereka 
sendiri, seolah-olah itu adalah objektif dan tu-
juan misi mereka.”

Kardinal Tagle menyatakan bahawa karunia 
kasih Tuhan adalah inti gereja dan misinya di 
dunia, “bukan rancangan manusia.” Sekiranya 
tindakan Gereja dipisahkan dari akar ini, fungsi 
dan  rencana Gereja pasti lemah.” 

“Kita harus menyedari bahaya fungsional-
isme iaitu sikap yang mementingkan usaha 
sendiri dan menganggap kejutan dan campur 
tangan Tuhan merosakkan karya atau projek 
manusia. 

“Bagi saya,” tegas Kardinal Tagle, “bagi 
menggelakkan dari fungsionalisme, kita harus 
kembali kepada sumur kehidupan Gereja dan 
misinya: karunia Tuhan dalam Yesus dan Roh 
Kudus!” — sumber Junno Arocho Esteves, 
CNS

Iman, jantung misi Gereja, 
bukan wang atau kecekapan

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus menyampaikan ucapan 
Regina Coeli dari tingkap yang menghadap ke Dataran 
Sto Petrus buat pertama kalinya sejak ditutup pada bulan 
Mac lalu bagi mengekang penularan pandemik corona-
virus.

 Dalam satu kenyataan, pejabat akhbar Takhta Suci 
mengatakan bahawa pada 31 Mei, Sri Paus akan ber-
doa Regina Coeli dengan para penziarah berkumpul di 
dataran. 

"Polis akan menjamin akses yang selamat dan me-
mastikan umat beriman mengamalkan jarak sosial,” 
kata kenyataan itu pada 26 Mei.

Secara tradisi, Sri Paus mengetuai doa Angelus pada 
hari Ahad dan Regina Coeli, antara Minggu Paskah dan 
Pentakosta — dari tingkap Istana Apostolik yang meng-
hadap ke Dataran Sto Petrus. 

Sejak 8 Mac lalu, Sri Paus Fransiskus menyampai-
kan ucapannya melalui pautan video dari perpustakaan 

Istana Apostolik, dan memberikan berkat dari jendela di 
atas Dataran St Peter tanpa kehadiran umat. 

Pejabat akhbar Takhta Suci memaklumkan sebelum 
Regina Coeli, Sri Paus hari Ahad, 31 Mei, merayakan 
Misa Pentakosta, tanpa kehadiran umat, di Kapel Sakra-
men Terberkati di Basilika Santo Petrus. Sri Paus juga 
menyampaikan katekesis hari Rabu untuk umat awam 
dari perpustakaan Istana Apostolik. Ia disiarkan secara 
langsung di laman web Media Vatikan. — CNA 

Sangti Papa kembali muncul di jendela 
menghadap Dataran St Petrus untuk 
Regina Coelli

Seorang kanak-kanak di Nairobi, Kenya, memberikan sumbangan kasih kepada yang 
memerlukan. Pesan Sri Paus Fransiskus kepada para anggota perkumpulan misi, pe-
layanan kepada orang miskin adalah harus, bukan pilihan. Gambar: CNS. 
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Bagaimana mengekalkan 
persahabatan?

Saya dibesarkan dalam keluar-
ga yang akrab dan salah satu 
perkara paling sukar yang 

pernah saya lakukan ialah mening-
galkan rumah dan keluarga pada 
usia tujuh belas tahun untuk 
memasuki novisiat Missionary 
Oblates of Mary Immaculate. 

Mengharungi tahun sebagai 
novis di novisiat amatlah sukar. 
Saya sangat merindui keluarga 
saya dan terus berhubung dengan 
mereka selagi peraturan dan 
komunikasi pada ketika itu mem-
benarkan.  Saya menulis surat 
kepada keluarga setiap minggu 
dan ibu saya membalasnya dengan 
setia. Saya masih menyimpan dan 
menghargai surat-surat itu. Saya 
telah meninggalkan rumah tetapi 
tetap berhubung, betapa setianya 
saya dengan keluarga saya. 

Tetapi kehidupan saya menjadi 
jauh lebih kompleks dan menuntut 
sosial selepas itu. Saya berpindah 
ke sebuah seminari dan mula ting-
gal di sebuah komuniti dengan 
enam puluh orang yang lain. 

Dengan anggota komuniti yang 
keluar, masuk  sepanjang tujuh 
tahun saya di sana sehingga pada 
masa saya menamatkan latihan 
seminari, saya kemudiannya ting-
gal di komuniti terdekat dengan 
lebih 100 orang pemuda pelbagai 
ragam. Pengalaman itu membawa 
cabaran tersendiri. rang yang anda 
kenali akan meninggalkan komun-
iti, digantikan dengan orang lain 
sehingga setiap tahun ada sahaja 
ahli baru dalam komuniti dan per-

sahabatan baru.
Pada tahun-tahun selepas semi-

nari, corak itu mula berkembang 
dengan pesat. Pengajian siswazah 
membawa saya ke negara lain dan 
membawa serangkaian orang baru 
ke dalam hidup saya, yang keban-
yakannya menjadi kawan rapat. 
Selama lebih dari empat puluh 
tahun mengajar, saya telah berte-
mu dengan beberapa ribu pelajar 
dan ramai di antaranya menjadi 
sahabat saya. 

Penulisan dan ceramah umum 
telah membawa ribuan orang ke 
dalam hidup saya. Walaupun seba-
hagian besar daripada mereka 
memasuki kehidupan saya tanpa 
hubungan yang bermakna, tetapi 
ada yang menjadi rakan akrab seu-
mur hidup.

Saya berkongsi ini bukan kerana 
saya rasa ia unik, tetapi kerana ia 
begitu istimewa.  Apa yang terjadi 
hari ini, dibentuk oleh masa lalu. 
Semakin ramai orang yang sing-
gah dalam hidup kita sehingga 
pada suatu ketika persoalan pasti 
timbul: bagaimana seseorang tetap 
setia dengan keluarganya, dengan 
rakan lama, bekas jiran, bekas 
rakan sekelas, bekas pelajar, bekas 
rakan sekerja, dan kenalan lama? 

Apa yang dituntut oleh kese-
tiaan terhadap mereka? Adakah 
dengan melawat mereka sekali-
sekala? E-mel, mesej, panggilan 
sekali-sekala? Adakah dengan 
mengingati hari jadi dan ulang 
tahun? Perhimpunan kelas? 
Menghadiri majlis perkahwinan 

dan pengebumian?
Tentunya melakukan ini adalah 

baik, walaupun ia memerlukan 
usaha sepenuh masa. Sesuatu yang 
lain turut diminta daripada kita 
iaitu kesetiaan yang tidak bergan-
tung pada e-mel, pesanan teks, 
panggilan, dan lawatan sesekali. 
Tetapi apa yang lebih bermakna 
dalam hubungan sesama manusia? 
Apa yang lebih nyata dari itu? 

Jawapannya adalah kesetiaan, 
kesetiaan sebagai pemberian jiwa 
moral bersama, kesetiaan sebagai 
hadiah kepercayaan,  kesetiaan 
sebagai tanda kesetiaan kepada 
siapa diri anda ketika anda berada 
dalam komuniti manusia yang 
nyata dan hubungan dengan 
orang-orang yang bukan lagi bera-
da dalam hidup harian anda. Itulah 
maksudnya setia.

Sangat menarik bagaimana kitab 
suci Kristian mendefinisikan 
komuniti dan kesetiaan. Dalam 

Kisah Para Rasul kita membaca 
bahawa sebelum Pentakosta mere-
ka yang berada dalam komuniti 
Kristian pertama semuanya "ber-
kumpul di satu ruangan". 

Dan di sini, walaupun secara 
fizikal bersama, ironinya mereka 
tidak berada dalam komuniti yang 
nyata antara satu sama lain, mere-
ka juga bukanlah sebuah keluarga, 
dan tidak benar-benar setia antara 
sesama. Kemudian setelah meneri-
ma Roh Kudus, mereka benar-
benar keluar dari  ruangan itu dan 
tersebar ke seluruh bumi sehingga 
ramai daripada mereka tidak lagi 
bersua satu sama lain, terpisah 
secara geografi dan jarak, tetapi 
ironinya mereka menjadi keluarga 
sebenar, menjadi komuniti sejati, 
dan hidup dalam kesetiaan antara 
satu sama lain.

Sesungguhnya, kesetiaan bukan 
mengenai kekerapan anda ber-
hubung secara fizikal dengan ses-
eorang tetapi tentang hidup dalam 
semangat bersama. 

Pengkhianatan bukanlah kerana 
terpisah dengan jarak jauh tetapi 
apabila melupakan ulang tahun 
atau hari jadi atau tidak dapat terus 
berhubungan dengan seseorang 
yang anda sayangi. Pengkhianatan 
menjauhi kebenaran dan kebajikan 
yang pernah anda kongsi dengan 
orang yang anda sayangi . 
Pengkhianatan adalah perubahan 
jiwa. Kita tidak setia kepada kelu-
arga dan rakan serta kita mengkhi-
anati ketika kita menjadi orang 
yang berbeza dari segi moral 

sehingga tidak lagi dapat berkong-
si semangat bersama dengan mer-
eka.

Anda boleh tinggal di rumah 
yang sama dengan seseorang, 
berkongsi makanan dan perbualan 
setiap hari dengannya, tetapi 
bukan menjadi ahli keluarga atau 
rakan yang setia; sama seperti 
anda boleh menjadi rakan atau ahli 
keluarga yang setia walaupun 
tidak bertemu dengan rakan atau 
ahli keluarga itu selama empat 
puluh tahun. 

Setia dalam mengingati ulang 
tahun adalah indah, tetapi kese-
tiaan lebih kepada mengingati 
siapa anda ketika kelahiran itu 
begitu istimewa bagi anda. 
Kesetiaan adalah mengenai menja-
ga pertalian moral.

Seboleh-bolehnya saya berusaha 
untuk terus berhubung dengan kel-
uarga, rakan lama, bekas jiran, 
bekas rakan sekelas, bekas pelajar, 
bekas rakan sekerja, dan kenalan 
lama. 

Namun ada kalanya ia sukar 
dilakukan. Oleh itu, saya memper-
cayai kesetiaan moral. Saya beru-
saha sebaik mungkin untuk 
mengikat  d i r i  saya untuk 
mengekalkan jiwa saya ketika 
saya meninggalkan rumah sebagai 
anak muda dan yang telah mem-
bentuk semangat dan karakter 
saya ketika saya bertemu dengan 
semua orang yang hebat sepanjang 
p e r j a l a n a n .  —  H a k c i p t a 
Terpelihara @ Fr Ron Rolheiser 
1999-2020 

Ramai di antara kita mem-
punyai pengalaman indah 
disentuh oleh Roh Kudus. 

Misalnya seorang yang ketagihan 
alkohol menjadi sembuh kerana 
campur tangan Tuhan, kesembu-
han anak kecil yang sudah lama 
sakit, suami isteri berdamai se-
lepas menghadiri Seminar Hidup 
Baru Dalamo Roh dan banyak 
lagi.

Bagi para Rasul, perjalanan 
hebat mereka adalah apabila Roh 
Kudus turun ke atas mereka pada 
hari Pentakosta.

Seperti para Rasul, kita pun 
sebenarnya dicurahi Roh Kudus 
sewaktu kita dibaptis dan apabila 
menerima Sakramen Penguatan. 
Tapi mengapa Dia tidak men-
gubah kehidupan kita seperti yang 
terjadi pada para Rasul? Mengapa 
agaknya sikap kita masih seperti 
orang yang belum dibaptis?

Seperkara yang perlu kita ingat! 
Roh Kudus tidak dapat mengubah 
hati kita jika kita sendiri tidak 
mahu diubah oleh Roh Kudus.

Saya berpendapat Roh Kudus 
tetap memberi kita semangat. Dia 
sentiasa mengetuk pintu hati kita. 
Terserah pada diri kita masing-
masing sama ada menerimanya 
atau menolaknya. Apa yang jelas, 

Dia tetap ada di samping kita, me-
negur kita untuk mengetahui mana 
yang benar dan mana yang salah.

  Dalam Injil Yohanes hari ini 
Yesus berkata: “Terimalah Roh 
Kudus. Jikalau kamu mengampu-
ni dosa orang, dosanya diampuni, 
dan jikalau kamu menyatakan 
dosa tetap ada, dosanya tetap ada”. 

Pesan Yesus ini sangat perlu 
kita perhatikan. Sebab ketika  Dia 
datang di tengah-tengah murid-
murid-Nya, yang berada dalam 
ketakutan  Dia berkata: “Damai 
sejahtera bagi kamu”.  

Dan ketika Dia lahir di Betlehem 
para malaikat berseru: “Damai se-
jahtera di bumi di antara manusia 
yang berkenan kepada-Nya” (Luk 
2:14). Perdamaian di antara se-
mua orang,  itulah tujuan kedata-
ngan Yesus, dan harus diusahakan 
pelaksanaannya! 

Dan salah satu perdamaian uta-
ma yang harus dilaksanakan itu 
ialah hubungan yang baik antara 
manusia dengan Tuhan dan manu-
sia dengan sesamanya. 

Tetapi perdamaian manusia 
dengan Tuhan dan  sesamanya  itu 
tidak terpisahkan, namun digang-
gu bahkan sering diputuskan oleh 
sikap atau perbuatan buruk yang 
disebut dosa.

Nah, tugas Roh Kudus yang 
memberi hidup atau  membangkit-
kan kembali apa yang mati, itulah 
yang diberikan Kristus kepada 
para rasul-Nya, iaitu mengampuni 
dosa. 

Tidak ada seorang manusia pun 
yang dapat mengampuni sepe-
nuhnya kekurangan atau dosa 
orang lain. Tetapi di dalam Ger-
eja Tuhan memberikan kuasa ke-
pada imam-imamnya kuasa  untuk 
dengan kekuatan Roh Kudus-Nya 
memberikan pengampunan-Nya 
kepada orang berdosa. Namun un-
tuk dapat menerima belaskasihan  
Tuhan sebesar itu dituntut suara 
“conditio sine qua non” (kondisi/
syarat mutlak yang diperlukan) 
yang harus dipenuhi, iaitu per-
tobatan atau penyesalan mutlak 
dalam hati atas dosanya.

Pentakosta adalah hari didi-
rikannya Gereja oleh Kristus. 
Dengan Roh Kudus-Nya inilah 
Ia memberkati dan memimpin 
Gereja-Nya, sebagai tempat di 
mana kita dapat menerima dan 
merasakan damai sejahtera yang 
dilimpahkan-Nya kepada kita. 

Apabila kita dalam perjalanan 
hidup kita sering jatuh dalam 
keku-rangan dan dosa, di dalam 
Gereja kita dapat menerima kem-

bali damai sejahtera  dalam hati 
kita  dengan  pertolongan  Roh 
Kudus melalui  bantuan  para 
imam-Nya.

Apakah pesan Pentakosta bagi 
kita?  Pertama-tama: Yesus me-
merlukan Gereja, seperti ditegas-
kan oleh Paulus dalam beberapa 
suratnya (lih. Ef 1:23; 1 Kor 
12:12). 

Gereja adalah tubuh Kristus! 
Khabar gembira yang diwarta-
kan Yesus harus disampaikan 
kepada semua orang. Ia sendiri 
harus kembali kepada Bapa-Nya. 
Maka diperlukan adanya penerus 
pewartaan-Nya, iaitu Gereja-Nya. 
Kristus memang memerlukan  
Gereja-Nya! Dan Gereja itu ada-
lah kita!

Kedua: Gereja sebaliknya juga 
memerlukan Kristus.  Setiap orang 
yang harus diutus  memerlukan 
seseorang yang mengutusnya! 

Tanpa Yesus, Gereja tidak memi-
liki pewartaan dan pesan, tidak 
mempunyai penolong, dan tidak 
mempunyai kekuatan. Gereja me-
mang tergantung dari Yesus dan 
mutlak memerlukan kehadiran 
dan  pesertaan-Nya.

Ketiga: Syarat mutlak yang 
harus dipenuhi oleh Gereja dalam 
melaksana-kan perutusan/tugas 
yang diterimanya dari Kristus, 
adalah sama dengan syarat yang 
harus dipenuhi oleh Yesus untuk 
melaksanakan  perutusan, yang 
diterima-Nya dari Bapa-Nya, yai-
tu ketaatan dan kasih yang sem-
purna. 

Gereja hanya akan mampu 
melaksanakan perutusannya apa-
bila dia mengasihi dan taat kepada 
Kristus.  Gereja tidak boleh meng-
kuti peraturan manusia belaka. 
Kehendak Kristuslah yang harus 
diikuti! — santapan rohani 

HARI MINGGU 
PENTEKOSTA (A) 

Menerima damai dengan bantuan Roh Kudus 

KISAH PARA RASUL: 2:1-11;
1 KORINTUS 12:3-7,12-13;
INJIL YOHANES 20:19-23
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Tanya
Jawab

Soalan: Saya sudah enam bulan tidak 
mengikuti Ekaristi kerana masalah 
peribadi. Kini saya mahu mengikuti 
Misa semula. Seorang teman mem-
beri tahu saya, saya harus mengaku 
dosa terlebih dahulu. Menurutnya, 
jika tidak ke gereja selama seminggu, 
kita harus mengaku dosa dulu. Apa-
kah itu perlu? — Stefanus 

Jawaban: Ketika seorang menyata-
kan diri menjadi orang Katolik, dia tel-
ah membuat keputusan dalam hidup, 
sama ada ia adalah pembaptisan bayi 
mahupun dewasa, bahawa dia akan 
menjalankan kehidupan sesuai dengan 
iman yang dipilihnya. Sikap ini ada-
lah dasar utama dalam melangkah dan 
membuat jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan peribadi: “Mengapa harus 
begini dan mengapa harus begitu?”

Perayaan Ekaristi merupakan per-
ayaan iman setiap orang yang mengi-
kuti Yesus Kristus dalam Gereja Ka-
tolik. 

Perayaan ini berbentuk liturgi yang 
bagi Gereja merupakan ”puncak yang 
dituju oleh kegiatan Gereja dan serta 
merta sumber segala daya-kekuatann-
ya” (Sacrosactum Concilium/SC 10). 
Bahkan, Konsili Vatikan II mengata-
kan: “Jadi, dari Liturgi, terutama dari 
Ekaristi, bagaikan dari sumber, menga-
lirlah rahmat kepada kita, dan dengan 

hasil guna yang amat besar diperoleh 
pengudusan manusia dan pemuliaan 
Tuhan dalam Kristus, tujuan semua 
karya Gereja lainnya” (SC 10). Ini 
bererti bahawa Ekaristi itu merupakan 
hal yang penting dan dihormati dalam 
Gereja Katolik. Oleh sebab itu, Gereja 
mengajarkan bahawa setiap orang Ka-
tolik pada Hari Minggu dan Hari Raya 
hendaknya menghadiri Perayaan yang 
Agung ini sebagai ungkapan kasih 
orang Katolik kepada Yesus Kristus.

Pemahaman di atas memberikan 
jawaban:  “Mengapa perlu Pengakuan 
Dosa bagi mereka yang telah lama 
tidak ke Ekaristi untuk menyambut 
komuni?” 

Pertama, penerimaan Komuni per-
lu dilakukan dengan hati yang siap, 
perlu ada persiapan yang baik. Inilah 
sebabnya seorang yang tidak meraya-
kan Ekaristi pada hari yang ditentukan 
oleh Gereja perlu menyambut Sakra-
men Tobat terlebih dahulu sebelum 
dia menyambut komuni. Tindakan ini 
dilakukan bukan soal “boleh dan tidak 
boleh” seorang untuk menerima Ko-
muni, tetapi tindakan tidak merayakan 
Ekaristi pada Hari Minggu itu meru-
pakan tindakan dosa sehingga perlu 
Sakramen Tobat terlebih dahulu.

Bentuk Pengakuan dosa sebelum 
menyambut Komuni ini merupakan 
ungkapan peribadi seorang beriman 

yang telah melalaikan Sakramen 
Ekaristi. Ini dilakukan oleh seorang 
Katolik kerana dia menghargai Eka-
risti yang adalah “sumber dan puncak 
hidup setiap orang Katolik”. Selain itu, 
pengakuan dosa sebelum menyambut 
Komuni pertama setelah sekian lama 
tidak merayakan

Ekaristi adalah bentuk penghargaan 
pada Yesus Kristus yang kita sambut 
dalam Ekaristi.

Sesungguhnya dalam setiap Per-
ayaan Ekaristi ada Ritus Tobat namun 
Ritus Tobat dalam Perayaan Eka-
risti berbeza dengan Sakramen Tobat. 
Katekismus Gereja Katolik menun-
jukkan relasi Ekaristi dan pertobatan 
dengan menyatakan bahawa “Perto-
batan dan penebusan dosa setiap hari 
menemukan sumber dan makanannya 
di dalam

Ekaristi, kerana  di dalamnya kor-
ban Kristus yang mendamaikan kita 
dengan Tuhan dihadirkan” (KGK 
1436). Namun, Ritus Tobat dalam 
Ekaristi bukan bentuk pertobatan ter-
hadap dosa-dosa berat kerana Sakra-
men Tobat pada hakikatnya memberi-
kan pengampunan pada setiap orang 
Kristian yang mengakukan dosa-dosa 
berat mereka kerana “Kristus telah 
menciptakan Sakramen Pengakuan 
untuk anggota-anggota Gereja-Nya 
yang berdosa, terutama untuk mereka 

yang sesudah Pembaptisan jatuh ke 
dalam dosa berat dan dengan demikian 
kehilangan rahmat Pembaptisan dan 
melukai persekutuan Gereja” (KGK 
1446). Maka, kerana perbuatan tidak 
merayakan Ekaristi dan menyambut 
komuni yang telah terjadi lama ada-
lah dosa berat, seorang Katolik tidak 
cukup hanya menjalankan ritus tobat 
dalam perayaan Ekaristi untuk meny-
ambut komuni.

Akhirnya, hal lain yang perlu di-
fahami dengan baik iaitu bahwa 
ketidakhadiran dalam Ekaristi tidak  
dapat disebut secara langsung seba-
gai dosa berat kerana dosa selalu juga 
berkaitan dengan motivasi dibaliknya. 
Ertinya, jikalau seorang tidak hadir 
dalam Ekaristi pada hari Minggu ker-
ana sakit maka dia tidak melakukan 
dosa berat. 

Oleh sebab itu, pengakuan dosa 
sebelum menerima komuni di Hari 
Minggu, bukan berkaitan dengan 
ketidakhadiran sahaja, tetapi kerana 
tindakan yang dilakukan oleh sese-
orang untuk tidak hadir Ekaristi itu 
disebabkan kelalaian peribadi atau 
kesengajaan yang dilakukan oleh 
orang Katolik untuk tidak ke Ekaristi. 
Dia harus mengaku dosa dulu sebelum 
menyambut Komuni.— Father  Yo-
hanes Benny Suwito, hidupkatolik.
com  
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KOTA KINABALU: Sejak perintah 
kawalan pergerakan (PKP) dimulakan 
pada 18 Mac 2020 di negara kita untuk 
mengelakkan dari jangkitan pandemik 
coronavirus (Covid-19) dari  berleluasa, 
maka seluruh gereja juga telah terkesan 
dari mengadakan perhimpunan seperti 
mengadakan Misa Mingguan dan pembel-
ajaran Pertemuan Mingguan bagi pelajar-
pelajar Minggu Gembira dan Inisiasi 
Kristian Kanak-kanak dan Dewasa.

Walaubagaimana pun, Komisi dan 
Komiti Kateketikal berusaha untuk men-
jangkau para pelajar Pertemuan Minggu 
Gembira (PMG) dan para Katekumen 
(IKD) dan pelajar lain yang duduk di 
rumah agar pembelajaram mereka  dapat 
diteruskan melalui ibubapa mereka.  

Syukur kerana ramai ibubapa sendiri 
mengambil peranan sebagai pembimbing 
di rumah semasa PKP ini.  Para pembimb-
ing/ibubapa  memantau dan memberi 
bimbingan apa yang perlu mereka laku-
kan seperti di bawah ini:
lMeneruskan  pembelajaran yang dise-

diakan dalam buku pembelajaran/teks Siri 
Kateketik Malaysia (SKM) dan perte-
muan IKD,
l Mengongsikan dan mengerjakan  

bahan katekesis  atau kerja rumah yang 
disediakan  setiap minggu oleh Komisi 
Kateketik Malaysia/APCKL (melalui 
aktiviti dan  video clip).  Sebahagian pela-
jar melakukan aktiviti ini terus dari screen 
dan sebahagian pembimbing mengambil 
inisiatif untuk membuat salinan aktiviti-
aktiviti ini dan mengedarkannya kepada 
setiap pelajar/ibubapa di kampung.
l  Mengadakan sesi katekesis, kuiz, 

soal jawab, melukis, mewarna dan seba-
gainya  melalui aplikasi Whatsapp group, 

google meeting dan pelbagai cara untuk 
berkomunikasi dengan para pelajar mere-
ka,
l Menonton movie rohani di Youtube 

seperti superbook, alkitabku, katekesis 
dalam video clip, mengikuti Misa secara 
siaran langsung bersama keluarga mereka.  
Dengan pengalaman  ini, mereka lebih 
dapat menghargai Misa Kudus dan ada 
kerinduan untuk menerima Tubuh dan 
Darah Kristus yang nyata.
l  Ruangan katekesis bersama Father 

Nicholas  Stephen yang disiarkan secara 
langsung melalui media sosial Facebook 
Cahaya Kinabalu yang diadakan tiga kali 
seminggu bermula jam 7.00 malam pada 
hari Isnin, Rabu dan Jumaat.  

Katekesis bersama Fr Nicholas ini 
mempunyai tiga segmen iaitu:

i. Ruangan Hati ke Hati Seorang 

Gembala – Fr Nick menjawab pelbagai 
isu dan persoalan tentang menghidupi 
iman Katolik 

ii. Ruangan Keluarga – dalam sesi ini, 
kumpulan sasaran adalah  keluarga, sebab 
isu-isu yang dibincangkan adalah isu kel-
uarga, tentang pesanan Sri Paus tentang 
keluarga, diselitkan juga slide yang mem-
beri inspirasi kepada keluarga, tips untuk 
bertani sendiri (DIY) dan juga soal jawab 
hal-hal keluarga.  

iii. Ruangan Kanak-kanak – ini adalah 
untuk kanak-kanak, dan Fr.Nick akan 
memberi katekesis tentang Yesus, tentang 
mukjizat-Nya, tentang panggilan Matius, 
sesi belajar melukis, mewarna dan diselit-
kan juga sesi soal jawab. ianya memakan 
lebih satu jam untuk setiap slot ini.

Komisi dan Komiti Kateketikal menye-
dari bahawa bukan semua pelajar dapat 

dijangkau terutama yang berada di luar 
stasi. Tidak semua juga  ibubapa menda-
pat akses Internet yang baik kerana 
masalah liputan kurang baik serta sebaha-
gian ibubapa kurang berkemampuan.   

Namun begitu, ibu bapa diseru agar 
memantapkan Katekesis  Keluarga.  
Apakah katekesis Keluarga ini.  Katekesis 
Keluarga adalah program Pendidikan 
Agama di mana ibu bapa mengambil 
bahagian sepenuhnya dalam  pembentu-
kan iman anak-anak mereka. Beberapa 
p e t i k a n  d a l a m  D i r e k t o r i  U m u m 
Catechesis (GDC) dan Direktori Nasional 
Catechesis NDC)menegaskan peranan ibu 
bapa sebagai guru utama iman kepada 
anak-anak mereka. Antaranya:  
l Ketika anak-anak dibaptiskan, orang 

tua menerima tanggungjawab untuk mem-
besarkan anak-anak mereka dalam meng-
hidupi iman dan memastikan bahawa 
kehidupan ilahi yang Tuhan berikan kepa-
da mereka… Pada masa yang sama, 
Gereja berjanji akan membantu ibu bapa 
memupuk iman anak-anak mereka dan 
membantu mereka secara khusus dalam 
peranan mereka sebagai katekis  kepada 
anak-anak mereka. (NDC 235) 
l  Ibu bapa adalah pendidik utama 

dalam iman. Keluarga didefinisikan seba-
gai "Gereja domestik", iaitu, dalam setiap 
Keluarga Kristian, aspek dan fungsi 
kehidupan keseluruhan Gereja dapat dili-
hat: misi, katekese, saksi, doa, dll. (GDC 
255). 
l Atas sebab inilah masyarakat Kristian 

mesti memberikan perhatian yang sangat 
khusus kepada ibu bapa ...mereka mesti 
menolong mereka memikul tanggung-
jawab mereka untuk mendidik anak-anak 
mereka dalam iman (GDC 226). 

Ibu bapa jadi guru agama 
anak-anak sempena PKP/PKPB 

Pengakuan dosa bagi mereka yang telah lama tidak menghadiri Misa
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Sahabat kecil Yesus
Hello adik-adik,

PENTAKOSTA adalah hari 
raya istimewa bagi umat 
Kristian, pada hari itu Roh 
Kudus turun ke atas para 
rasul dan Bonda Maria.
Pada hari itu juga, beri-
kan hadiah karunia-karunia 
Roh Kudus, dan misi untuk 
memberitakan Injil di selu-
ruh dunia. 
Adik-adik, kita biasan-

ya menyambut Pentakosta 
dpada hari Minggu ketujuh 
setelah Paskah.
Sebelum naik ke Sy-

urga, Yesus berjanji ke-
pada para Rasul-Nya untuk 
tidak meninggalkan mereka 
seperti yatim piatu, den-
gan mengirimkan mere-
ka Penghibur. “Apabila 
Roh Kebenaran datang, 
akan membimbing kamu 
ke dalam seluruh kebe-
naran “(Yoh.16:13). Janji 
itu digenapi “ketika hari 
Pentakosta, semua orang 
yang percaya akan Yesus 
berkumpul di satu tempat” 
(Kis.2:1).

Turunnya Roh Kudus pada 
saat pentakosta mengubah 
cara hidup para rasul. Se-
belum itu mereka takut 
dan tidak berani secara 
terbuka berkhutbah kepa-
da orang banyak. Setelah 
menerima karunia Roh Ku-
dus, para rasul dengan be-
bas dan berani berbicara 
kepada semua orang yang 
ditemui.
Adik-adik, Roh Kudus 

yang sama tetap menyala 
dan hadir bersama-sama 
dengan kita pada masa ini. 
Dialah yang selalu mena-
shati dan mendorong kita 
untuk selalu berdoa dan 
berbuat kebaikan. 
Adik-adik, Pentakosta 

dapat terjadi pada setiap 
saat hidup kita. Mari kita 
menghidupi iman kita sesuai 
dengan apa yang dikatakan 
oleh Sto Paulus,  'Hiduplah 
menurut Roh maka kamu 
tidak akan menuruti ke-
inginan daging” (Gal 5:16).

Salam Sayang
Auntie Melly 

Sambungkan titik-titik pada gambar di bawah 
dan warnakannya. 

Roh Kudus turut memperkaya kita 
dengan TUJUH karunianya. 

Tuliskan tujuh karunia tersebut. 
Pangkah mana yang tidak berkenaan. 

Ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul  di satu tempat. 
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan 

angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk; dan 
tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran              

dan hinggap pada mereka masing-masing (Kis 2:1-3) 

KebijaKsanaan

Kemalasan

pengetahuan

Kebimbangan

pengertian,

nasihat

KeperKasaan,
Kesalehan

taKut aKan tuhan

Kepanasan
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Wirawan, wirawati Katolik setia 
membantu sepanjang PKP dan PKPB 

SANDAKAN: Ketika negara kita diselubun-
gi dengan pandemik Covid -19, pihak Kera-
jaan berusaha untuk memerangi virus yang 
dikatakan sebagai 'musuh yang tidak keliha-
tan' melalui peringatan yang berulang-ulang 
kepada rakyat Malaysia untuk terus mema-
tuhi arahan-arahan yang dikeluarkan. Den-
gan pematuhan arahan-arahan ini maka, ne-
gara kita pada tarikh 21 Mei 2020 ini berada 

di tangga yang ke-41 dunia dengan kadar 
kesembuhan sebanyak 81.41% (Maklumat 
diambil dari CPRC KKM - 21 Mei 2020).

Kerajaan Malaysia telah mengeluarkan 
arahan Perintah Kawalan Pergerakan pada 
18 Mac 2020 sebagai salah satu langkah 
mengurangkan penyebaran virus Covid-19 
dan arahan ini telah dilanjutkan sehingga 9 
Jun 2020. 

Ini merupakan satu pengorbanan yang 
harus dilakukan meskipun ada golongan-
golongan tertentu yang akan terjejas ekoran 
dari PKP ini. Namun Tuhan itu baik. Dia 
tidak akan meninggalkan anak - anak kesay-
angan-Nya terbiar begitu sahaja. Tidak kira 
siapa, apa bangsa atau darjat, asal mereka 
seorang manusia, mereka adalah anak- 
anak yang dikasihi Tuhan. Dalam keadaan 

ini, Tuhan menghantar orang-orang untuk 
membantu dan Dia telah menghantar ra-
mai orang untuk 'turun padang' membantu 
dan berjuang bagi keselamatan kita semua. 
Meskipun ini akan membahayakan diri 
mereka sendiri.

Ikutilah perkongsian beberapa anak muda 
kita ketika berada dalam situasi pandemik 
Covid - 19 ini: 

Chelsea Anselmus Bungkak, Jururawat: Sejak PKP 
diumumkan pada 18 Mac 2020 yang lalu, semua 

orang diminta duduk di rumah. Sebagai jururawat, saya 
diwajibkan bertugas oleh pihak Kementerian Kesihatan 
dan saya juga berkobar-kobar mahu membantu pesakit 
yang  memerlukan rawatan dalam situasi pandemik ini. 
Perasaan takut itu memang ada. Tetapi, itu merupakan 
salah satu cabaran yang perlu dihadapi oleh saya sebagai 
jururawat.

Lebih-lebih lagi, meskipun saya sudah memakai alat 
perlindungan diri yang lengkap semasa merawat pesakit, 
risiko untuk mendapat jangkitan Covid-19 itu tetap ada.

Perkara yang paling menyentuh saya sepanjang PKP 
adalah mengenai seorang  pesakit yang tinggal jauh, telah 
berjalan kaki dari rumah ke pusat rawatan sebab tiada 
kenderaan untuk dinaiki bagi mendapatkan rawatan di 
pusat rawatan. Selain itu ada juga pesakit yang kehilangan 
punca pendapatan dan terpaksa meminjam wang dari 
orang lain semata - mata untuk mendapatkan rawatan. 

Mereka sanggup datang mendapatkan rawatan walau-

pun dalam keadaan serba 
kekurangan disebabkan 
PKP. 

Sehingga ke hari ini, 
perkara yang saya amat 
bersyukur adalah diberikan 
kesihatan yang baik untuk 
memberi rawatan kepada 
pesakit dan balik ke rumah 
untuk bertemu dengan ke-
luarga selepas pulang dari 

kerja. Saya sungguh-sungguh berharap agar rantaian 
penyakit Covid-19 ini dapat diputuskan dan ubat/vaksin 
Covid-19 dapat ditemui dengan segera. 

Biarpun, ada kalanya bekerja sebagai jururawat sung-
guh memenatkan khususnya pada masa krisis kesihatan 
tetapi inilah panggilan Tuhan. Tuhan memanggil saya 
melayani Dia untuk merawat pesakit, di samping saling 
mendoakan yang terbaik khususnya bagi mereka yang se-
dang melawan penyakit ini. 

Clement Simeon Linus, 
berasal dari Sandakan, 

Sabah, kini bertugas di Hos-
pital Sultanah Aminah, Johor 
Bahru: Sebagai seorang juru-
rawat, sudah semestinya tugas 
saya adalah untuk membantu 
mereka yang memerlukan. 

Pertama sekali, perasaan ta-
kut memang ada terutama ber-
hadapan dengan pesakit positif 
Covid-19, tetapi saya percaya 
dengan mengikuti SOP yang 
betul, semua akan berjalan lan-
car.

Perkara yang paling men-
cabar bagi saya adalah apabila 
saya diarahkan untuk menjaga 
pesakit Covid-19 selama satu 
bulan. Di sini saya perlukan 
kekuatan mental dan fizikal. 
Saya perlu memakai Personal 
Protection Equipment (PPE) 
lengkap selama tiga hingga 
empat jam yang membuatkan 
saya rasa kepanasan. Selain itu 
ada juga segelintir pesakit yang 
degil tidak ‘self quarantine’ se-
hingga menyebabkan pertam-
bahan bilangan pesakit masuk 
ke wad.

Meskipun banyak perkara 
yang mencabar namun saya 
tidak lupa akan perkara yang 
paling menyentuh hati saya iai-
tu apabila ada pesakit memberi 
ucapan terima kasih sebagai 
tanda memahami dan meng-

hargai kerja yang dilakukan. 
Saya sangat gembira melihat 
pesakit yang berjaya sembuh 
dan kembali ke rumah mas-
ing-masing. Saya juga terharu 
melihat rakan sekerja saya yang 
bertungkus lumus dalam me-
neruskan tugas dan ada yang 
tidak dapat bersama dengan 
keluarga demi tanggungjawab 
di Hospital.

Saya sungguh bersyukur atas 
berkat doa-doa dan sokongan 
dari ibu-bapa, keluarga, dan 
kawan-kawan saya. Saya ber-
sykur kepada Tuhan  yang sen-
tiasa memberi perlindungan 
setiap masa dan memberikan 
saya tenaga untuk meneruskan 
tugas. 

Harapan saya agar semua 
orang mendapat kesihatan 
yang baik dan memberi ker-
jasama agar wabak Covid-19 
ini dapat dipulih sepenuhnya.

Susan Petrus, staff farmasi: Sejak PKP diumum-
kan pada 18 Mac 2020, semua orang diminta un-

tuk duduk di rumah. Namun saya tetap menjalan-
kan tugas sebagai staf. 

Sebenarnya saya sangat takut untuk turun kerja 
sepanjang PKP ini. Saya tidak menyangka apa yang 
saya lihat di kaca televisyen, terutama keadaan di 
negara China kini terjadi di negara Malaysia. 

Namun apa yang membuatkan saya untuk terus 
bertugas adalah yang pertama sudah semestinya un-
tuk menjalankan kewajipan saya sebagai staf, yang 
kedua adalah untuk membantu rakan sekerja saya. 

Sebab sejujurnya kami kekurangan staf. Tipulah seki-
ranya saya cakap tidak takut dengan keadaan ini. 

Apa yang paling mencabar bagi saya masa itu ada-
lah masa untuk pergi dan balik kerja. Menggunakan 
khidmat ini menyebabkan saya terdedah dengan 
risiko jangkitan. 

Cabaran kedua semasa mengambil suh badan 
pelanggan, apabila mesin pemeriksaan suhu ber-
masalah, menyebabkan keadaan lambat sehingga 
ada pelanggan yang marah.  

Saya tidak akan lupa peristiwa di mana ada se-
orang pelanggan berusia 70-an, datang ke farmasi 

untuk membeli mask kerana ianya syarat memasuki 
hospital. 

Kebetulan, pihak farmasi kehabisan stok pada 
masa itu. Seorang kakitangan senior, berbelas kasi-
han dan memberikan topeng muka yang seharusnya 
untuk staf, kepada orang tua itu. 

Walaupun dalam keadaan yang mencemaskan, 
saya tetap bersyukur sebab dapat bertugas semasa 
PKP ini dan membantu mereka yang memerlukan 
untuk mendapatkan alat perlindungan diri daripada 
virus misalnya topeng muka dan pencuci tangan ser-
ta berkongsi cara menjaga kebersihan diri yang betul. 

Tidak perlu keluar rumah, runner 
kan ada ... Tidak ada orang yang 

boleh menafikan betapa besar jasa 
seorang runner pada musim pande-
mik ini. 
Valentine yang sebelum ini aktif 

dalam perkhidmatan pengacaraan 
majlis sekitar Sabah namun terpaksa 
menangguhkan aktivitinya sepanjang 
PKP dan PKPB. 

Namun pemuda ini tidak berdiam 
diri meskipun 'terputus' mata pen-
carian. Dengan nasihat rakan-rakan 
dan pihak berkuasa, dia memulakan 
perkhidmatan runner yang sangat 
membantu orang ramai yang duduk 
di rumah manakala dia menjalankan 
bagi pihak mereka seperti grocery 

shopping, mengambil dan menghan-
tar barang.

"Perasaan takut, memang ada. Apa 
lagi bila nampak masih ramai orang 
tidak peka dan buat endah tak endah 
pasal isu coronavirus. Namun saya 
melawan perasaan takut ini demi kel-
angsungan hidup. 

Pada masa yang sama, saya mahu 
membantu dan menggalakkan orang 
ramai agar "stay safe, stay at home". 
Tidak payah keluar rumah, sebab 
runner kan ada!

Semasa PKP, Valentine juga 
berkesempatan membantu badan-
badan NGO dan individu-individu 
yang bermurah hati menyalurkan 
bantuan untuk keluarga-keluarga  

y a n g 
m e m e r -
l u k a n .  
V a l e n -
tine amat 
tersentuh 
m e l i h a t 
beberapa 
keluarga 
yang san-
gat girang 

apabila mendapat bantuan.
Pada masa era pandemik ini, saya 

merasa Tuhan memanggil saya untuk 
membantu orang lain. Cabaran ini 
berat tetapi ini adalah peringatan dan 
supaya ada kerinduan untuk terus 
melayani!
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ROMA: Sri Paus Fransiskus secara khusus mendoa-
kan umat Katolik di China yang merayakan pesta 
Bonda Maria, Penolong Umat Kristian dan Pelind-
ung China pada 24 Mei.

Fransiskus memberi keyakinan kepada umat Ka-
tolik China bahawa “Gereja universal, di mana anda 
merupakan anggota-anggota yang tidak terpisah, 
sentiasa diingati, didoakan, berada dekat di hati Sri 
Paus dan menyokong mereka pada setiap masa!" 

Prelatus itu mempercayakan orang-orang China 
kepada Santa Perawan Maria agar mereka “kuat 
dalam iman dan tabah dalam persaudaraan, menja-
di saksi yang penuh sukacita, pendorong kasih dan 
harapan, dan warga negara yang baik.”

Dia meyakinkan umat beriman bahawa Bonda Ma-
ria akan menemani mereka “dengan doa untuk pen-
curahan Roh Kudus yang baru.”

Santa Perawan Maria dihormati di China dengan 
panggilan Bonda Maria, Penolong orang Kristian dan 
Pelindung China, di Gereja Nasional Bonda Maria 
dari Sheshan di Shanghai.

Dianggarkan terdapat 10 juta umat Katolik di Chi-
na, enam juta di antaranya terdaftar di Asosiasi Patri-
otik Katolik China, sebuah organisasi yang didirikan 
oleh negara China pada tahun 1957.

Pada 2018, Vatikan dan pemerintah China menan-

datangani perjanjian tentang pelantikan para uskup 
di China. Pada bulan Januari, Kongres A.S. melalui 
Komisi Eksekutif Kongres tentang China melapork-
an peningkatan penganiayaan terhadap umat Katolik 
China setelah kesepakatan Vatikan-China pada tahun 
2018.

Laporan itu, menyatakan dalam tempoh Ogos 2018 
hingga Ogos 2019, mencatat penganiayaan terhadap 
orang-orang Kristian, Muslim dan gereja-gereja atau 
kumpulan-kumpulan keagamaaan yang tidak terdaf-
tar. 

Sri Paus Fransiskus secara khusus mendoakan 
umat Katolik di China yang merayakan pesta Bonda 
Maria, Penolong Umat Kristian dan Pelindung China 
pada 24 Mei. — Ucanews 

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
memperingatkan organisasi-organ-
isasi dan institusi-institusi gereja 
agar waspada terhadap “godaan dan 
penyakit” yang dapat  membuat 
mereka lupa akan misi Gereja bagi 
kaum miskin.

Dalam sebuah pesan kepada Seri-
kat Misi Kepausan, Sri Paus menga-
takan bahawa mereka yang terlibat 
dengan kegiatan misi gereja harus 
waspada dan tidak boleh lalai dalam 
memperhatikan orang miskin.

“Bagi Gereja, melayani orang 
miskin bukanlah pilihan,” kata Sri 
Paus Fransiskus.

Dalam sebuah pesan setebal 10 
halaman, Fransiskus menyebutkan 
“perangkap” yang harus dihindari 
oleh mereka yang bekerja dengan 
Gereja, seperti “mementingkan diri 
sendiri, bersikap elit dan tertutup 
bagi orang lain. 

Sejak pemilihannya pada tahun 
2013, Sri Paus Fransiskus berulang 
kali memperingatkan bahawa “Ger-
eja yang takut mempercayakan di-

rinya pada rahmat Kristus dan fokus 
pada birokrasi sendiri bererti mati.”

Sri Paus memulakan pesannya 
dengan merenungkan pesta Kenai-
kan Tuhan, dan mendefinisikan misi 
Gereja sebagai ” karya Roh Kudus 
dan bukan akibat dari idea dan pro-
jek manusia.” 

“Hal inilah yang membuat keg-
iatan misi membuahkan hasil dan 
melindunginya dari anggapan ba-
hawa hasil karya-karya misi adalah 
kerana usaha manusia semata-mata.

Memetik ekshortasi apostolik 
“Sukacita Injil”, Sangti Papa men-
gulangi beberapa “elemen penting 
misi” yang berpusat pada iman se-
bagai pemberian Tuhan dan bukan 
hasil proselitisme (usaha menarik 
orang ramai menjadi penganut 
baru). — ucanews.com 

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus, 
pemimpin umat Katolik di seluruh 
dunia, memperbaharui komitmen 
Gereja dalam ekumenisme semasa 
peringatan 25 tahun ensiklik Sri  
Paus St.Yohanes Paulus II (JP II) ‘Ut 
unum sint” – agar semua menjadi 
satu.

Bapa Suci mengatakan keinginan 
Sri Paus JP II ketika dia menulis en-
siklik tentang “Komitmen terhadap 
Ekumenisme” adalah agar Gereja 
memperhatikan ajaran “agar semua 
menjadi satu.”

Dalam suratnya kepada Kardinal 
Kurt Koch, presiden Dewan Kep-
ausan untuk Memajukan Persatuan 
Kristiani, Sri Paus Fransiskus men-
gatakan ensiklik itu menegaskan 
komitmen Gereja yang “tidak dapat 
dibatalkan” dalam mengembangkan  
persatuan di antara Gereja-Gereja 
Kristian.

Sri Paus Sto JP II menulis surat 
itu 25 tahun yang lalu semasa  Hari 
Raya Kenaikan Tuhan, dan menem-
patkannya di bawah bimbingan Roh 
Kudus, pencipta persatuan meski-
pun berlainan agama dan latar be-
lakang. “Dalam konteks liturgi dan 
spiritual yang sama, kita sekarang 
memperingati dan menganjurkan-
nya sekali lagi kepada umat Tuhan,” 
kata Sri Paus Fransiskus.

Dalam suratnya, Sri Paus Fransis-
kus mencatat bahawa Konsili Vati-
kan II mengakui gerakan ekumen-

isme “muncul kerana  kasih karunia 
Roh Kudus.”

 Beliau menekankan bahawa 
“hanya Roh Kudus yang dapat 
mengobarkan kepelbagaian, kema-
jmukan,  dan pada masa yang sama, 
menghasilkan kesatuan.”

Konsili itu juga mengajarkan ba-
hawa Roh, dengan pelbagai jenis 
karunia dan pelayanan rohani, men-
jadi prinsip persatuan Gereja,” kata 
Sri Paus. 

Uskup Roma itu mengatakan lagi 
bahawa ensiklik tersebut menegas-
kan kembali bahawa kemajmukan 
beban kekhuatiran sejak lama yang 
diwariskan dari masa lalu, dan ke-
salahfahaman serta saling berpra-
sangka.”

“Kepuasan diri, ketidakpedulian, 

dan kurangnya pengetahuan akan 
satu sama lain sering membuat situ-
asi ini lebih buruk,” ujar ensiklik 
tersebut.

Sri Paus Fransiskus mengatakan 
bahawa dia berbahagi “keterujaan" 
dengan golongan orang-orang yang 
berfikir bahawa “kita dapat dan 
harus berbuat lebih banyak.”

Bapa Suci menambah lagi bahawa 
persatuan sesungguhnya merupakan 
“anugerah Roh Kudus, dan bukan 
daripada hasil kerja kita.”

Beliau mendorong umat untuk 
meminta Roh Kudus “agar mem-
bimbing langkah-langkah kita dan 
memungkinkan semua orang untuk 
menyahut panggilan bekerja bagi 
ekumenisme dengan semangat ba-
haru.” — ucanews

Bapa Suci perbaharui
komitmen ekumenis 
sempena ulang tahun 
“Ut unum sint”

TAKHTA SUCI: “Bertekun dan 
sehati dalam doa, bersama-sama 
Maria (Kis 1:14).” Dengan tema 
ini Sri Paus Fransiskus memimpin 
doa Rosari, 30 Mei 2020, bersama 
Tempat-Tempat Ziarah Maria di 
dunia yang terganggu akibat daru-
rat kesihatan. 

Sri Paus sekali lagi dekat den-
gan umat beriman melalui aktiviti 
doa. Doa itu disiarkan langsung ke 
dunia dari Gua Lourdes,  Taman 
Vatikan jam 5.30 petang waktu 
Roma. 

Dewan Kepausan untuk Pen-
ingkatan Evangelisasi Baru yang 
mempromosikan program ini, tel-
ah memberikan puluhan rosari ke-
pada keluarga dan individu yang 
mewakili kawasan paling terkesan 
akibat pandemik virus corona, 
termasuk para doktor dan petu-
gas kesihatan, pesakit dan orang-

orang yang menderita pada masa 
sukar ini. 

Bapa Suci Fransiskus  menem-
patkan duka semua umat manusia 
di kaki Bonda syurgawi, dan yakin 
Bonda Tuhan akan membantu. 
Tempat-tempat suci terbesar di 
lima benua bergabung secara on-
line iaitu Lourdes, Fatima, Lujan, 
Milagro, Guadalupe, San Gio-
vanni otondo dan Pompeii. — 
ucanews.com 

Paus Fransiskus pimpin 
doa Rosario serentak di 
seluruh dunia 

MANILA: Gereja Katolik di Fil-
ipina menerapkan peraturan "tidak 
ada topeng muka, tidak boleh 
masuk" di semua gereja di selu-
ruh negara itu di bawah “norma 
baharu."

Father Jerome Secillano, setiau-
saha eksekutif komiti urusan pub-
lik Konferensi para Uskup Kato-
lik Filipina, mengatakan peraturan  
atau protokol itu bertujuan untuk 
mencegah penyebaran virus co-
rona.

Konferensi para uskup se-
belumnya telah mengeluarkan 
pedoman untuk perayaan liturgi di 
bawah “norma baharu" yang me-
wajibkan memakai topeng muka 
bagi umat yang ingin menghadiri 
Misa.

“Semua harus memakai mask,” 
kata Uskup Broderick Pabillo, ad-

ministrator apostolik Keuskupan 
Agung Manila. 

Protokol itu juga menegaskan 
petugas liturgi dan keamanan juga 
harus mengenakan topeng muka. 
"Bagi mereka yang tidak memiliki 
topeng muka, mask dengan harga 
murah harus tersedia di pejabat  
paroki,” tambahnya. — ucanews

Di Filipina, tidak pakai mask, 
tidak boleh masuk Gereja 

Doa dan sokongan dari Takhta 
Suci untuk China 

Gereja tidak boleh lalai terhadap 
golongan miskin! 
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Saudara saudari, salam sukacita 
Yesus dalam masa kita umat mem-
persiapkan hati bersama keluarga 
dan komuniti untuk menyambut 
kedatangan Roh Kudus pada Hari 
Minggu Pentekosta akan datang 
(31/5/2020).

Sudah menjadi tradisi bagi kita 
Umat Katolik untuk menjalankan 
persiapan rohani atau Novena ke-
pada Roh Kudus selama sembilan 
hari berturut-turut (22 - 30 Mei) 
untuk menyambut kedatangan 
Roh Kudus dalam diri kita secara 
peribadi, dalam keluarga mahu-
pun dalam komuniti. 

Para Rasul bersama Bonda Ma-
ria dan pengikut-pengikut Yesus 
telah berkumpul dan berdoa ber-
sama untuk menyambut kedatan-
gan Roh Kudus pada hari Pente-
kosta, (KPR. 1:12-14). Demikian 
juga dengan kita Umat-Nya.

Dalam kesempatan ini saya in-
gin mengajak kita Umat Tuhan 
Keuskupan Keningau – Paderi, 
Religius dan Awam – untuk sama-
sama mengambil masa menjalan-
kan persiapan rohani khususnya 
Novena kepada Roh Kudus agar 

Roh Kudus sungguh dapat meny-
ertai dan mendampingi perjalanan 
hidup dan iman kita. Tanpa Roh 
Kudus berkuasa dalam diri kita, 
keluarga dan komuniti, kita tidak 
mampu hidup bangga dengan 
identiti Kristiani kita, komited 
dengan misi kita sebagai saksi-
saksi Yesus, apa lagi yakin den-
gan destinasi hidup kita. 

Roh Kudus yang telah kita ter-
ima sejak kita dibaptis “memberi 
kita kuasa, kasih dan kebolehan 
untuk mengawal diri”, sekiranya 
kita peka terhadap kehadiran-Nya 
dan mahu Dia berkuasa dalam diri 
kita, (2Tim. 1:6-7).

Kita bersyukur kerana sepan-
jang perjalanan hidup dan iman 
kita Roh Kudus menyertai dan 
mendampingi kita. Dialah yang 
menolong, mengajar dan meng-
ingatkan kita akan ajaran-ajaran 
Yesus (Yoh. 14:26). 

Perancangan Pastoral kita yang 
terungkap dalam Visi-Misi-Matla-
mat Keuskupan tidak akan terca-
pai tanpa Roh Kudus. 

Dalam pengalaman Gereja se-
jak zaman para Rasul hinggalah 

ke hari ini, Roh Kuduslah yang 
menyatukan Umat, menerang-
kan akal budi mereka serta me-
mampukan mereka hidup ‘seha-
ti sefikiran’ sebagai keluarga dan 
komuniti Kristus, (KPR.4:32). 

Saya berani bersaksi bahawa 
kehadiran dan bimbingan Roh 
Kuduslah yang memampukan kita 
umat-Nya berjalan bersama se-
lama ini dan saya yakin Dia tetap 
mendampingi kita dalam perjala-
nan iman kita seterusnya. 

Oleh itu marilah kita memohon 
penyertaan-Nya dalam hidup dan 
pelayanan kita setiap hari agar kita 
umat-Nya dimampukan berjalan 
bersama dalam kesatuan, kes-
etiaan dan Kekudusan Yesus Kris-
tus, “dibentuk menjadi Komu-
niti Umat Tuhan yang Komited 
dan efektif melayani Kerajaan-
Nya”.  

Bonda Maria sertailah kami 
dalam persiapan kami menyam-
but kedatangan Roh Kudus.

+Uskup  Datuk Cornelius Piong
21 Mei 2020 

KEUSKUPAN KENINGAU 

Datanglah Roh Kudus ... 
kuasai hati kami 

Pembukaan Gereja dari untuk 
zon hijau bermula 10 Jun 

Panduan Pastoral dari Uskup Bernard Paul, DD (No.21)
Kepada semua Paderi Paroki, 
Religius dan Paroki di Keusku-
pan Melaka Johor 

1.Setelah mempertimbangkan 
SOP Kementerian Kesihatan 
(KKM) dan pendirian Majlis 
Gereja-gereja Malaysia (CCM) 
dan Uskup Katolik Seme-
nanjung, saya memilih untuk 
TIDAK membuka gereja sehing-
ga Perintah Kawalan Pergerakan 
(PKP) dimansuhkan. 

2.Kelonggaran Perintah Kawa-
lan Pergerakan Bersyarat 
(PKPB) yang ada sekarang ini 
diiringi dengan banyak SOP. An-
caman COVID belum berakhir. 
Pemeriksaan ketat oleh KKM 
akan disusuli. Risiko masih 
ada. Pasukan Tindakan COVID 
Paroki adalah wajib ditubuhkan. 
Laporan mesti dihantar untuk 
audit.

3.Semasa keadaan masih belum 
jelas dan tidak pasti, gereja-
gereja di MJD tidak akan dibuka 
sehingga PKP dimansuhkan dan 

sehingga ancaman virus benar-
benar hilang. Ini akan menjadi 
tindakan pastoral semasa buat 
masa sekarang ini. Kita akan 
menunggu kenyataan  rasmi 
KKM mengenai pemansuhan 
PKP, bukan PKPB. 

4. Sebarkan kepada sesama anda. 
Maklumkan kepada mereka. 
Bimbinglah mereka  cara-cara 
untuk mengekalkan iman.

Bersama dengan anda,

+ Rt. Rev. Bernard Paul, D.D. 
Uskup Melaka Johor 
23 Mei, 2020 

Dalam surat bertarikh 22 Mei 
2020 dari Kementerian Perpaduan 
Nasional, Gereja Katolik telah di-
maklumkan  akan persetujuan tel-
ah diberikan kepada tiga (3) gereja 
/ pusat Misa, iaitu: 

1. Gereja St John Vianney, 
Tampin;
2. Gereja Our Lady of Mount 
Carmel, Cameron Highlands, dan
3. Pusat Katolik, Kuala Tereng-
ganu
Kelulusan ini adalah tertakluk 

kepada SOP yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Perpaduan Nasional 
dan mengikut syarat-syarat lain 
yang dinyatakan dalam surat di 
atas. Ini akan berkuat kuasa mulai 
10 Jun 2020.

Kami difahamkan bahawa sena-
rai gereja-gereja lain yang telah 
diserahkan kepada Kementerian 
untuk dipersetujui telah ditolak 
kerana terletak pada zon tidak se-
lamat dan data yang tidak lengkap. 
Kami berharap dapat menghantar 
kembali senarai baru dengan data 
tambahan yang diperlukan, jika di-
izinkan oleh Kementerian.

Keuskupan Agung akan meng-
kaji syarat-syarat yang ditetapkan 
oleh SOP di atas dan berbincang 
dengan para paderi dari komu-
niti yang diluluskan di atas, untuk 
memastikan kemampuan mereka 
mematuhi SOP dan garis panduan 
selanjutnya yang dikeluarkan oleh 
Keuskupan Agung Kuala Lumpur. 
Pada pembukaan ini, Keuskupan 
Agung atau komuniti yang ber-
cadang untuk membuka kembali 
Gereja, kami akan melaksanakan-
nya dengan langkah berjaga-jaga 
dan berhati-hati berdasarkan fasa 

ke fasa ke fasa pelaksanaan Misa 
dan pelayanan sakramen lain.

Kami ingin mengucapkan ter-
ima kasih kepada Menteri Per-
paduan Nasional, YB Datuk Hali-
mah Binti Mohamed Sadique dan 
pasukannya kerana mempercepat 
kelulusan ini dan telah menyelaras 
pelbagai perbincangan dengan 
ketua-ketua agama untuk menden-
gar pandangan kami. Mereka telah 
bekerja tanpa lelah selama sem-
inggu untuk meneliti persiapan ini. 

Terima kasih khas kepada Ketua 
Setiausaha Kementerian, Yg Bhg 
Datuk Wan Suraya binti Wan Md 
Radzi, kerana mudah dihubungi 
dan menjawab pertanyaan kami 
apabila diperlukan.

Kami berharap apabila kead-
aan di negara kita bertambah baik 
dalam beberapa minggu dan bulan 
yang akan datang, Kementerian 
Perpaduan Nasional dan Majlis 
Keselamatan Nasional akan mem-
pertimbangkan untuk meringankan 
beberapa sekatan dalam SOP sam-
bil mengekalkan langkah-langkah 
penting penjagaan kesihatan awam 
iaitu penjarakan sosial, membole-
hkan lebih ramai penganut agama 

kita kembali ke gereja masing-
masing untuk ibadat umum.  

Oleh kerana persetujuan di atas 
hanya akan membolehkan seba-
hagian kecil komuniti Katolik kita 
kembali ke gereja untuk Misa, 
Uskup Agung Kuala Lumpur akan 
memanjangkan masa bagi dispen-
sasi untuk menghadiri Misa pada 
hari Minggu kepada semua umat 
beriman. Umat beriman digalak-
kan untuk terus mengikuti Misa-
misa secara langsung dalam talian 
yang disiarkan oleh Keuskupan 
Agung dan keuskupan lain.

Uskup Agung Yang Mulia Julian 
Leow Beng Kim ingin mengin-
gatkan kita, “Sebagai rakyat Ma-
laysia, kita harus bersama-sama 
mengekang pandemik ini. Jika 
sesiapa mahu selamat maka semua 
orang harus menjaga keselamatan 
masing-masing.” 

(Cik) Patricia Pereira
Pegawai Perhubungan Komuni-
kasi dan Media 
Keuskupan Agung  
Kuala Lumpur
Tel: 016-6368983
23 Mei, 2020

KOTA KINABALU: 
Uskup Agung John Wong 
mengakui bahawa me-
dia sosial adalah anuge-
rah Tuhan untuk men-
ingkatkan komunikasi, 
mengerat  hubungan dan 
perkongsian pengeta-
huan.

"Namun demikian, 
seperti mana perkara atau 
alat buatan manusia, ia 
adalah buatan manusia, hadiah ini 
boleh disalah guna bagi mencetus-
kan rasa takut, tidak percaya dan 
putus asa," kata Uskup Agung John 
Wong dalam pesan khas yang dike-
luarkan untuk memperingati Hari 
Komunikasi Sedunia ke-54 yang 
jatuh pada Ahad, 24 Mei.

Oleh itu, seseorang harus berhati-
hati agar tidak mudah percaya pada 
berita dan cerita yang belum dis-
ahkan dan ditularkan setiap detik. 
Tema yang dipilih oleh Sri Paus 
Fransiskus, adalah bercerita, meng-
gunakan petikan dari Kitab Keluar-
an dalam Alkitab, “Supaya engkau 
dapat Menceritakan 

Kepada Anak Cucu mu (Kel 
10:2) dalam pesannya untuk per-
ayaan pada tahun ini. 

Sri Paus menyatakan dalam 
pesannya bahawa hidup adalah 
proses komunikasi yang berteru-
san, saling berhubungan antara 
satu sama lain dengan kisah-kisah 
baik ... kisah-kisah yang menolong 
kita menemukan kembali akar dan 
kekuatan kita untuk terus maju.

Bapa Suci juga memberi peringa-
tan, “Tidak semua cerita itu bagus, 
lebih-lebih lagi apabila ia bertujuan 
untuk mengeksploitasi, menipu dan 
tidak menghormati martabat manu-

sia mereka.” 
Sri Paus menyeru 

umat Katolik di seluruh 
dunia pada kesempatan 
Hari Komunikasi Sedu-
nia, untuk mencari kebi-
jaksanaan, keberanian, 
ketabahan dan ketelitian 
yang baik untuk meno-
lak apa yang salah dan 
jahat.

Uskup Agung Wong 
mengatakan bahawa dengan pen-
guatkuasaan perintah kawalan 
pergerakan (PKP) oleh kerajaan di 
Malaysia, ramai orang mengguna-
kan penggunaan media sosial untuk 
mengekalkan hubungan dan melu-
angkan masa.

"Ini adalah rahmat yang tersem-
bunyi kerana ikatan keluarga 
diperkukuhkan atau dipulihkan. 
Lonjakan penggunaan media so-
sial menunjukkan bahawa orang 
sentiasa ‘haus’ untuk berkomuni-
kasi, berkongsi cerita dan mendapat 
maklumat terkini.

"Namun, infodemik coronavi-
rus, seperti yang dinyatakan oleh 
Organisasi Kesihatan Sedunia 
(WHO), telah menimbulkan kekeli-
ruan besar untuk menentukan mana 
kisah yang benar dan kisah yang 
tidak betul dan kenyataan berlebi-
han mengenai pandemik itu. 

“Dapat dimengerti bahawa pada 
masa-masa kecemasan dan krisis, 
soalan kritikal diajukan dan me-
merlukan jawapan segera.
"Seseorang harus berhati-hati agar 
tidak cepat terpengaruh dengan ber-
ita dan cerita yang tidak disahkan 
yang disiarkan setiap detik," kata 
Uskup Agung John Wong dalam 
pesan Hari Komunikasi ke-54. 

Pembukaan kembali Gereja dengan 
patuh kepada peraturan kesihatan 

Media untuk komunikasi 
bukan alat tular berita bohong

KEUSKUPAN MELAKA-JOHOR 



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 31, 2020 

Didiroy Joneh, Pengerusi 
KOMSOS Keuskupan 
Keningau — Menjadi mik-
rofon Tuhan adalah suatu 
ungkapan di mana kita 
memberitakan kebenaran 
dengan tindakan yakni sep-
erti Yesus itu adalah jalan 
kebenaran dan hidup. 

Saya amat sedih melihat 
umat yang selalu cender-
ung berpaut kepada cerita 

palsu berbanding meng-
etahui kebenaran! Namun 
syukur, puji Tuhan pada 
musim PKP ini umat di 
Keuskupan Keningau se-
makin sedar dan menerima 
serta menggunapakai per-
anan KOMSOS sebagai 
saluran media yang mem-
beritakan kebenaran tanpa 
cacat dan kepentingan se-
siapa. 

Jika media massa terce-
mar dengan berita palsu 
dan kepura-puraan, begitu 
juga dengan duna kita, 
alam ciptaan Tuhan yang 
tercemar dan perlu rawa-
tan. Janganlah kita men-
jadi orang-orang Farisi di 
tengah-tengah umat manu-
sia. Jadilah agen kebenaran 
kerana upahmu besar di 
syurga! 

Gina, KOMSOS Keuskupan 
Sandakan — Shalom, saya se-
orang yang sangat mengambil be-
rat akan kebersihan dan keindahan 
alam sekitar. 

Untuk menjadi mikrofon Tu-
han, untuk mengekalkan kelestar-
ian bumi, kediaman kita bersama, 
saya selalu memperingatkan kelu-
arga dan kawan-kawan saya agar 
tidak mengotorkan persekitaran 
dengan membuang sampah di 
merata-rata melainkan membawa 
pulang sampah tersebut atau men-
cari tong sampah yang berdekatan. 

Saya juga telah membawa 
kawan-kawan saya untuk men-
gubah gaya hidup yang lebih mes-
ra alam serta melakukan aktiviti 
kitar semula sebagai menyokong 
seruan Bapa Suci Fransiskus 
dalam Laudato Si. 

Salah satu 
aktiviti kitar 
semula yang 
saya sertai 
ialah aktiviti 
“ e c o b r i c k ” 
iaitu mengi-
tar semula 
bahan-bahan 
b e r a s a s k a n 
plastik. Tuhan 

telah memberikan sebuah bumi 
yang bersih kepada kita semua, 
maka dengan itu sudah menjadi 
tanggungjawap kita untuk men-
jaga keindahan ciptaan-Nya. 

Walau sekecil apapun usaha 
kita, namun saya percaya Tuhan 
tidak pernah tidur dalam memban-
tu umatnya. Saya berharap agar 
usaha ini dapat diteruskan kepada 
kepada anak cucu kita.

An Richard Katederal St. Francis 
Xavier Keningau — Saya ingin 
menjadi 'mikrofon' Tuhan melalui 
media. 

Sebagai penulis artikel Katolik 
yang mewartakan cerita-cerita 
mengenai Yesus melalui perayaan 
yang disambut Gereja menjadikan 
saya sebagai mikrofon Tuhan. 

Walau di mana pun kita berada, 
kita dapat mendengar apa-apa 
yang disampaikan melalui mikro-
fon dengan jelas dan kuat. 

Namun, disebabkan mikrofon 

merupakan saluran kepada pem-
besar suara kepada sesiapa yang 
mendengar, penyampaian sese-
buah cerita itu haruslah jelas, tepat 
dan benar 

Pada zaman moden ini, kita leb-
ih cenderung menggunakan tel-
epon pintar dan sudah tentu media 
merupakan benda yang tidak asing 
lagi bagi kita. Banyak perkara dan 
visual yang boleh dilihat dalam 
aplikasi seperti Whatsapp, Face-
book dan macam-macam lagi. 

Apatah lagi sumber yang mem-

bantu dalam peningkatan iman se-
muanya berada di hujung jari. 

Seruan Sri Paus Fransiskus su-
paya menceritakan kebenaran dan 
kisah yang menyatukan. Begitu 
juga dengan sifat yang perlu ada 
pada saya sendiri untuk menjadi 
“mikrofon” Tuhan perlulah meng-
hidupi kisah yang tepat dan mem-
punyai kebenaran. 

Saya sebagai "mikrofon" Tu-
han akan mewartakan dan me-
nyebarkan kisah kebenaran 
mengenai Yesus melalui media.  

Sempena Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-54 yang lalu, 
beberapa orang jurnalis Katolik memberikan perkongsian 

mereka bagaimana mereka berjuang menjadi 'mikrofon' Tuhan 
yang menjadi suara bagi kaum miskin dan lemah serta menggu-
nakan suara kebenaran Tuhan dalam dunia sekular.

Menjadi 'mikrofon' Tuhan dalam alam sekitar 

'Mikrofon' Tuhan dalam memberitakan kebenaran 

'Mikrofon' Tuhan dalam era teknologi digital 

Tanda Solidariti, Uskup Cornelius ucap dan nyanyi 
"Selamat Hari Raya" untuk penganut Islam 

KENINGAU: Sebagai ungkapan solidariti dengan para pen-
ganut Islam yang menyambut perayaan Hari Raya, Uskup 
Cornelius turut mengucapkan "Selamat Hari Raya"  semasa 
memimpin perayaan Misa Kudus dalam talian pada 24 Mei 
lalu.

Malah, prelatus itu bersama Father David Gasikol men-
yanyikan lagu Hari Raya. Biarpun hanya satu rangkap lagu 
tetapi ia sebagai ungkapan kesatuan dan solidariti dengan 
kaum Muslim. 

Roh Kudus memampukan 
kita melakukan kehendak 
Tuhan 

KENINGAU:  Keuskupan Ken-
ingau merayakan perayaan Ke-
naikan Yesus ke Syurga pada 24 
Mei lalu. Keuskupan Keningau 
merayakan pesta ini pada Hari 
Minggu Ketujuh Paskah agar 
lebih ramai umat dapat mengiku-
tinya.

"Kenaikan Yesus bukan ber-
makna kita sudah berpisah dari 
Dia atau tidak ada hubungan 
lagi tetapi kenaikan ini terus 
mengukuhkan lagi relasi dengan 
Dia," ujar Bapa Uskup dalam ho-
milinya.

Membantu Uskup Cornelius 

dalam Misa secara online itu 
ialah Father David Gasikol.

Dalam Misa yang sama, Uskup 
Cornelius turut meraikan per-
ayaan Hari Komunikasi Sedunia 
ke-54 dan juga penutupan Min-

ggu Ulang Tahun kelima ensiklik 
Sri Paus Fransiskus,  Laudato Si'. 

"Dalan perjalanan iman kita, 
kita tidak bersendirian, Yesus 
telah mengutus Roh Kudus ke-
pada kita, Roh Kudus inilah yang 
menolong, menerangkan akal 
budi kita serta memampukan kita 
untuk hidup dalam persekutuan," 
ujar Bapa Uskup.

Pada akhir Misa, Uskup Cor-
nelius mengucapkan terima kasih 
kepada para pengamal media 
khususnya KOMSOS Keuskupan 
Keningau dan memberi berkat 
khas bagi mereka. 

Kanak-kanak teruja 
sertai Minggu Laudato Si' 

KENINGAU: Komisi Keharmo-
nian Alam Ciptaan Tuhan Keusku-
pan Keningau (KKACT) telah 
melancarkan Minggu Laudato Si' 
untuk kanak-kanak pada 16-34 
Mei lalu. 

Bertemakan "Segala-galanya 
Saling Berhubung Kait", Minggu 
Laudato Si' itu kemudiannya di-
tutup oleh Bapa Uskup Cornelius 
Piong semasa Misa Kudus Hari 
Minggu Paskah Ketujuh, 24 Mei 
2020.

Pada penghujung Misa Kudus, 
Uskup Cornelius mengucapkan 
terima kasih kepada KKACT yang 
mengusahakan aktiviti sempena 
Minggu Laudato Si' dalam talian 
serta KOMSOS yang membantu 
mempromosi aktiviti-aktiviti 
Laudato Si'.

Menurut Uskup Cornelius, 
"Minggu Laudato Si' berakhir 
pada hari ini tetapi usaha kita 
mengekalkan keaslian dan kemur-
nian bumi – kediaman kita bersa-
ma – adalah berterusan."

KKACT telah melancarkan Kit 
Laudato Si untuk kanak-kanak, 
di mana pada setiap hari, kanak-
kanak dapat mengikuti aktiviti 
dalam talian seperti mewarna, 
membuat enzim organik, menge-
nal gajah pigmi Borneo dan mem-
buat topeng gajah pigmi, membuat 
Ikrar Laudato Si' dan banyak lagi.

Ibu bapa juga telah mengongsi 

gambar anak-anak mereka mem-
buat aktiviti Minggu Laudato 
Si dan turut mendapat perhatian 
Uskup Cornelius Piong di mana 
prelatus itu bangga dengan usaha 
adik-adik kecil yang bersungguh-
sungguh mahu menjaga bumi - ru-
mah kita bersama. 

Dalam Surat Pastoralnya 
sempena Minggu Laudato Si' 
Uskup Cornelius Piong menga-
takan Keuskupan Keningau se-
jak penubuhannya, sudah me-
nekankan tentang kepentingan 
penjagaan alam sekitar. 

Selain kit Laudato Si' untuk 
kanak-kanak, melalui laman web 
KKACT, diselitkan juga infografik 
usaha pemulihan lapisan ozon 
di peringkat global, katekesis-
katekesis daripada tokoh ternama 
misalnya Sri Paus Fransiskus dan 
Kardinal Tagle, video membuat 
enzim organik dan aktiviti-aktiviti 
berkaitan dari pelbagai tempat.

Menjadi 'mikrofon' Tuhan 


