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Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai 
Tuhan! Dan siap sedialah pada segala waktu untuk 
memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang 
yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang 
pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan 
lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang 
murni ...                                                1 Petrus 3: 15-16 

ROMA: Persidangan episkopal Ka-
tolik Itali (CEI) dan pegawai tinggi 
kerajaan negara itu telah men-

capai kesepakatan untuk membenarkan 
perayaan liturgi dengan kehadiran umat 
beriman mulai 18 Mei. Kardinal Gual-
tiero Bassetti, presiden CEI, bersama Per-
dana Menteri Giuseppe Conte dan Menteri 
Dalam Negeri Luciana Lamorgese pada 7 
Mei telah menandatangani protokol yang 
membenarkan umat Katolik kembali mer-
ayakan Misa di Gereja secara umum. 

Perbincangan Gereja dan kerajaan sebelum ini 
kelihatan tegang setelah jawatankuasa teknikal-
ilmiah pemerintah menolak untuk menyetujui ca-
dangan awal CEI yang mahu Misa dibuka kepada 
umum pada 4 Mei.

Ketika itu, Itali sedang beralih ke "Fasa 2" selepas 
kawalan perintah pergerakan yang ketat, yang ber-
langsung selama hampir sembilan minggu dalam 
usaha menghentikan penyebaran COVID-19.

Para uskup membantah keras pendirian jawa-
tankuasa tersebut  yang menolak cadangan mereka. 
Namun, ini terjadi sebelum Sri Paus Fransiskus me-
minta umat Katolik untuk “berhati-hati, bersabar” 
dan menunjukkan "kepatuhan" terhadap perintah 
kerajaan sambil menggalakkan perbincangan di-
lakukan di tingkat tertinggi.

Topeng muka wajib, pembasmian kuman gereja 
selepas setiap Misa
"Protokol ini adalah hasil sinergi mendalam antara 
pemerintah, komiti  teknikal-ilmiah dan CEI, di 
mana masing-masing harus memainkan peranan 
dengan penuh tanggungjawab," kata Kardinal Bas-
setti.

Beliau mengulangi komitmen Gereja untuk me-
mainkan peranan utama dalam mengatasi krisis 

coronavirus. Secara konkrit, ini bermaksud umat 
Katolik Itali dapat menghadiri perayaan liturgi di 
Gereja bermula pada hari Isnin, 18 Mei.

Tetapi mereka mesti mematuhi peraturan keber-
sihan yang sangat ketat. Gereja mesti mengosong-
kan bekas air suci mereka dan menyediakan gel 
pembersih tangan di pintu masuk.

Para umat wajib memakai topeng muka dan su-
karelawan akan membantu memastikan bahawa 
mereka mematuhi penjarakan sosial satu meter 
(sedikit lebih dari tiga kaki).

Komuni: sarung tangan pakai buang bagi paderi
Bangunan gereja, peralatan suci dan semua benda 
liturgi mesti dinyah kuman selepas setiap perayaan. 

Akses terhadap peralatan dan benda liturgi ini 
akan terus dilarang bagi sesiapa sahaja  pernah 
mempunyai kontak dengan orang yang telah positif 
COVID-19 pada hari-hari sebelumnya atau yang 
mempunyai suhu lebih dari 37.5 darjah.

Mengenai perayaan liturgi itu sendiri, salam 
damai ditiadakan. Kolekte semasa persembahan 
(offertory) juga ditiadakan, tetapi para umat dapat 
memberikan sumbangan dalam bekas yang diletak-

kan di pintu Gereja. 
Penggunaan seorang pemain organ diizinkan 

tetapi tidak ada koir atau nyanyian kongregasi. 
Juga, bilangan selebran bersama dikurangkan. 

Selebran Misa harus memakai topeng muka se-
masa Misa. Paderi selebran mesti membersihkan 
tangannya dengan gel pembersih dan memakai 
sarung tangan pakai buang sebelum mengedarkan 
Komuni kepada umat dengan berhati-hati sambil 
menjaga jarak yang selamat dan tidak menyentuh 
tangan penerima komuni semasa memberikan ko-
muni. 

Penggunaan topeng muka dan sarung tangan 
pakai buang juga diharuskan semasa mengurapi 
orang sakit dan pembaptisan. Manakala, penguatan 
pula ditangguhkan. Oleh kerana peraturan baru itu 
berkuat kuasa pada hari Isnin, maka paroki-paroki 
di Itali memulakan Misa harian. Umat diharapkan 
dapat membiasakan diri dengan rutin norma baharu 
ini sebelum 24 Mei, iaitu Pesta Kenaikan Tuhan di 
Itali dan di bebeapa negara lain.

Menurut  Menteri Dalam Negeri, Lamorgese, 
protokol yang sama turut diamalkan  oleh denomi-
nasi agama lain.  — Oleh Nicolas Senèze

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 

Seorang paderi di Itali memakai topeng muka, sarung tangan pakai  buang dan mengamalkan 
jarak sosial semasa memberikan pengakuan. Gambar: CNS. 

Di Itali, Misa dengan 
kehadiran umat 
bermula 18 Mei

Misa terakhir online Sri Paus Fransiskus raya ulang tahun 
ke-100 Santo Yohanes Paulus II 

VATIKAN: Sri Paus Fransiksus akan meng-
hentikan siaran langsung Misa pagi mulai 
Isnin, 18 Mei, setelah bersiaran secara lang-
sung lebih dari dua bulan sejak penutupan 
Gereja akibat pandemik virus corona.

Pada 18 Mei ini, perayaan Misa di Itali di-
izinkan untuk dirayakan bersama kehadiran 
umat beriman. 

Siaran langsung terakhir Misa Sri Paus 
akan menjadi yang istimewa kerana menan-

dai peringatan 100 tahun kelahiran Karol 
Wojtyla, atau Sri Paus St. Yohanes Paulus II.

Bapa Suci  Fransiskus akan merayakan 
Misa di altar di atas makam pendahulunya 
pada hari itu.

Sri Paus St. Yohanes Paulus II lahir pada 
tahun 1920, terpilih sebagai Uskup Roma 
pada tahun 1978, meninggal pada tahun 
2005, dan dikanonisasi pada tahun 2014.

Berita Vatikan melaporkan bahawa siaran 

langsung video, radio, dan streaming online 
perayaan Misa pagi di Casa Santa Marta ke-
tika tempoh kuarantin adalah “hadiah yang 
tak terduga dan indah.”

Media itu mengatakan ramai orang “berasa 
ditemani dan disokong oleh Sri Paus,  yang 
diam-diam mengetuk pintu rumah mereka 
setiap pagi. 

"Keindahan dan kesederhanaan homili Sri 
Paus memungkinkan kita semua memasuki 

halaman-halaman Injil, seolah-olah kita 
hadir ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi,” 
tambahnya.

“Selama masa darurat yang telah men-
gunci kita di dalam tembok rumah kita, 
pentingnya khutbah harian Sri Paus menjadi 
inspirasi lebih-lebih lagi di tengah-tengah 
ketidakpastian, penderitaan, kesedihan, dan 
banyak pertanyaan tentang masa depan,” 
kata laporan itu. — ucanews/media Vatikan 
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Pemberian selepas kita tiada 
Ada perkara seperti kema-

tian yang baik, yang tidak 
bercela, kematian yang 

meskipun menyedihkan tetapi 
meninggalkan rasa damai. Saya 
telah menyaksikannya berkali-
kali. Kadang-kadang ini dapat dili-
hat secara jelas ketika seseorang 
meninggal dunia, meskipun tanpa 
disedari ramai. Kematian yang 
meninggalkan rasa damai dikenali 
kerana kesan-kesan perbuatannya 
yang baik semasa di dunia. 

Saya teringat saya pernah men-
gunjungi seorang lelaki yang mati 
kerana barah pada pertengahan 
usia 50-an, meninggalkan keluarg-
anya yang masih muda. Ketika 
masih hidup, dia berkata, “Saya 
tidak percaya saya mempunyai 
musuh di dunia, sekurang-kurang-
nya saya tidak pasti jika ada mem-
punyai musuh. Saya tidak mempu-
nyai perkara yang belum selesai.” 
Saya juga pernah mendengar ses-
uatu yang serupa daripada seorang 
wanita muda yang juga mati aki-
bat barah dan juga meninggalkan 
keluarga muda.

Sebelum menghembuskan nafas 
terakhir, wanita itu berkata, “Saya 
fikir telah mencurahkan semua air 
mata yang saya ada, tetapi 
semalam ketika saya melihat anak 
perempuan bongsu saya, saya 
menyedari,  masih banyak lagi 
yang perlu saya tangisi.  Tetapi 
saya tenteram. Ini memang sukar 
tetapi  saya telah berikan segala-
galanya.”  

Dan saya pernah menemani 
mereka yang berada di ranjang 

kematian ketika tidak mampu ber-
suara tetapi dalam keheningan itu, 
suasana cinta mengelil ingi 
ambang kematian tersebut. Ada 
kematian yang meninggalkan 
ketenangan.

Dalam Injil Yohanes, Yesus 
memberikan ucapan perpisahan 
yang panjang pada Perjamuan 
Terakhir pada malam sebelum Dia 
sengsara di kayu salib. Murid-
murid-Nya memahami mereka 
akan terpisah, mereka berasa ter-
gugat, terkejut, takut dan tidak 
bersedia menerima kenyataan 
kejam akan kematiannya yang 
akan berlaku. Yesus berusaha 
menenangkan mereka, meyakink-
an mereka, memberi mereka hal-
hal di mana mereka boleh beran-
dal,  dan Dia mengakhiri kata-
kata-Nya dengan, “Saya akan 
pergi, tetapi saya akan meninggal-
kan kamu pemberian terkahir, 
hadiah kedamaian Saya.

Saya tahu bahawa hampir 
semua orang yang membaca 
artikel ini mempunyai pengalaman 
duka atas kematian orang yang 
disayangi, ibu bapa, pasangan, 
anak, atau rakan, dan mendapati, 
walaupun dalam beberapa saat, di 
sebalik kesedihan itu ada rasa 
damai yang hangat setiap kali 
mengingati orang yagng dikasihi. 

Saya telah kehilangan kedua-
dua ibu bapa saya ketika berusia 
awal dua puluhan dan, sedih keti-
ka mengucapkan perpisahan den-
gan mereka, setiap kali teringatkan 
mereka, ia membangkitkan rasa 
hangat. Hadiah perpisahan yang 

mereka tinggalkan untuk kami 
adalah kedamaian.

Dalam memahami hal ini, pent-
ing untuk membezakan antara 
yang dikehendaki dan yang diper-
lukan. Ketika saya kehilangan ibu 
bapa saya pada usia muda, saya 
masih sangat menginginkan mere-
ka (dan sehingga sekarang saya 
percaya bahawa saya masih 
memerlukan mereka), tetapi saya 
menyedari dalam kedamaian  
bahawa apa yang menimpa kepa-
da keluarga kami dan rasa sedih 
kerana merindui dan masih berasa 
memerlukan mereka, akan berlalu 
juga. 

Dalam kehidupan dan kematian 
mereka, mereka telah memberikan 
apa yang kita perlukan. Tidak ada 
yang lain yang kita perlukan dari-
pada mereka. Sekarang kita mer-
indui mereka, walau betapa 
dalamnya kesedihan kita kerana 
pemergian mereka yang selama-

lamanya, hubungan kita sudah 
lengkap. Kita berada dalam 
keadaan damai.

Cabaran bagi kita semua seka-
rang, tentu sahaja, unruk menjadi 
seperti kehidupan mereka yang 
menghasilkan banyak buah-buah 
kebaiikan, iaitu bagaimana meng-
hadapi kehidupan ini dengan 
damai sehinggalah pada hari kita 
memberikan pemberian terakhir 
kita kepada keluarga, orang yang 
kita sayangi, komuniti seiman 
kita, dan dunia kita. Bagaimana 
kita melakukannya? Bagaimana 
kita dapat memberikan pemberian 
damai ini buat mereka yang kita 
tinggalkan?

Damai, seperti yang kita keta-
hui, bukan sahaja tentang menolak 
peperangan dan pertelingkahan. 
Damai dibentuk oleh dua perkara: 
keharmonian dan kelengkapan. 

Untuk berada dalam keadaan 
damai sesuatu harus mempunyai 
konsistensi dalaman agar semua 
pergerakannya selaras antara satu 
sama lain dan ia juga mesti mem-
punyai kelengkapan agar tidak ter-
asa sakit jika ada sesuatu yang 
hilang atau dikorbankan.  

Kedamaian adalah kebalikan 
dari perselisihan dalaman atau 
kerinduan terhadap sesuatu yang 
tidak miliki atau kekurangan kita. 
Ketika kita tidak tenteram, itu ker-
ana kita mengalami kekacauan 
atau merasakan urusan yang 
belum selesai di dalam diri kita.

Secara positifnya, apa yang ber-
maksud kedamaian? Ketika Yesus 
menjanjikan kedamaian sebagai 

hadiah perpisahannya, Dia 
menyatakan-Nya sebagai Roh 
Kudus; dan, seperti yang kita keta-
hui, itulah semangat amal, kegem-
biraan, kedamaian, kesabaran, 
kebaikan, kerinduan, kesetiaan, 
kelembutan, dan kesucian.

Bagaimana kita meninggalkan 
perkara ini semasa kita pergi? 
Nah, kematian tidak berbeza den-
gan kehidupan. Apabila beberapa 
orang meninggalkan apa-apa, 
pekerjaan, perkahwinan, keluarga, 
atau masyarakat, mereka mening-
galkan kekacauan, semangat keti-
dakharmonian, urusan yang belum 
selesai, kemarahan, kepahitan, iri 
hati dan perpecahan. Ingatan terh-
adap mereka yang sudah pergi 
memang memilukan. Memori ber-
sama mereka sentiasa  menghantui 
kita.  Sebilangan orang sebaliknya 
meninggalkan warisan keharmoni-
an dan kelengkapan, semangat 
pemahaman, kasih sayang, kehan-
gatan dan kesatuan. Orang-orang 
ini dirindui tetapi kenangan terha-
dap mereka sangat manis, matang 
dan merupakan kenangan yang 
gembira.

Pergi kerana kematian mempun-
yai dinamik yang sama Dengan 
cara kita hidup dan mati kita akan 
meninggalkan semangat yang ter-
us-menerus menghantui ketenan-
gan orang yang kita sayangi, atau 
kita akan meninggalkan semangat 
yang membawa kehangatan setiap 
kali kita teringat terhadap mereka 
yang sudah tiada. — Hakcipta 
Terpelihara 1999-2020@ Fr Ron 
Rolheiser 

Ketiga-tiga bacaan hari ini, 
baik Kisah Rasul, dan su-
rat Petrus, mahupun Injil 

Yohanes mengatakan tentang hal 
Roh Kudus. 

Roh Kudus itu dalam Injil dise-
but dalam istilah Yunani “Parakle-
tos”, atau dalam bahasa Indonesia 
dan Malaysia diterjemahkan den-
gan kata “Penolong” atau “Peng-
hibur”. 

Tiap kata terjemahan itu mene-
kankan erti khusus masingmas-
ing. Marilah dalam perayaan Eka-
risti ini kita berusaha memahami 
makna istilah “Parakletos” itu bagi 
hidup kita sebagai umat beriman 
kristiani, yang sudah dibaptis dan 
telah menerima Roh Kudus. 

Dalam Injil, kita mendengar 
Yesus bersabda: “Jikalau kamu 
mengasihi Aku, kamu akan menu-
ruti segala perintah-Ku”. Dengan 
demikian ternyata bahawa hanya 
dengan taat kepada Yesus kita 
sungguh membuktikan balasan 
kasih kita kepada-Nya! 

Kasih sejati bukanlah masalah 
perasaan atau emosi belaka, mel-
ainkan sungguh merupakan kewa-
jiban moral, yang sungguh akan 
menentukan kadar dan mutu kes-
ungguhan peribadi kita yang me-
miliki kasih murni! 

Hidup kita masing-masing, yang 
mengenal dirinya sendiri secara 
jujur dan benar, dapat mengalami 
keadaan dirinya sendiri. Apakah 

memiliki hubungan/relasi dalam 
keluarga, antara suami dan isteri, 
orang tua dan anak, antara sesama 
tetangga, antara rakan kerja dan 
masyarakat, antar para imam dan 
biarawan biarawati. 

Bagi Yesus pun kasih-Nya kepa-
da Bapa bukan masalah yang mu-
dah. Kasih-Nya kepada Bapa-Nya 
hanya dapat dibuktikan-Nya den-
gan ketaatan kepada Bapa-Nya itu. 
Ternyata bagi setiap orang Kristian 
sejati, yang jujur dan “benar” (tu-
lus, murni), mahu mengasihi den-
gan sungguh-sungguh bukanlah 
suatu masalah sembarangan dan 
memang tidak mudah dilaksana-
kan. Mengasihi dengan sungguh-
sungguh adalah suatu perjuangan. 

Tetapi Yesus tidak membiarkan 
umat yang percaya kepada-Nya 
berjuang sendirian. Dia memberi 
kepastian akan memberikan se-
orang penolong, penghibur atau 
pendamping. 

Seperti di bidang hukum ada se-
seorang yang disebut advokat (ad-
vocatus), iaitu seorang ahli hukum 
yang tampil sebagai penasihat atau 
pembela perkara di pengadilan, 
juga disebut peguam.

Nah, seorang peribadi semacam 
itulah yang akan diberikan Yesus 
kepada murid-murid-Nya. “Aku 
akan minta kepada Bapa, dan Ia 
akan memberikan kepadamu se-
orang Penolong yang lain, iaitu 
Roh Kebenaran, supaya Dia meny-

ertai kamu selama-lamanya” (Yoh 
14:15). Yesus menyebut seorang 
Penolong yang lain. Siapakah Pe-
nolong satunya yang lain yang su-
dah ada? Tak lain tak bukan ialah 
Yesus sendiri. 

Di samping diri-Nya sendiri, 
Yesus menjanjikan penolong lain. 
Apabila Dia nanti pergi, Dia tidak 
membiarkan murid-murid-Nya 
sendirian untuk selama-lamanya. 
Pelaksanaan perintah-Nya untuk 
saling mengasihi yang tidak mu-
dah akan ditolong. 

Dengan demikian sesudah 
Paskah, umat Tuhan iaitu Gereja 
tidak berada dan berbuat sendirian, 
baik dalam kegembiraan mahupun 
dalam kesukaran bahkan pender-
itaan dan penganiayaan, yang akan 
dialaminya. 

Keadaan umat pada abad per-
tama ditolong dan dihibur oleh 
Roh Kudus seperti tercatat di 
dalam Kisah Rasul ini: “Selama 
beberapa waktu jemaat di seluruh 
Yudea, Galilea dan Samaria berada 
dalam keadaan damai. Jemaat itu 
dibangun dan hidup dalam takut 
akan Tuhan. Jumlahnya makin 
bertambah besar oleh pertolongan 
dan penghiburan Roh Kudus” (Kis 
9:31). — Apakah kesimpulan yang 
dapat kita kutip daripada kehad-
iran dan peranan Roh Kudus yang 
dijanjikan Yesus sebagai Penolong 
dan Penghibur kita itu? 

Pertama-tama kita diingatkan 

dan makin disedarkan akan ke-
hadiran Roh Kudus dalam diri kita 
masing-masing, seperti dijanjikan 
dan dilaksanakan oleh Yesus Kris-
tus. 

Tetapi kita tidak boleh hanya ber-
syukur kepada Roh Kudus, yang 
menolong dan menghibur diri kita 
sendiri saja! Kita sendiri juga harus 
menjadi “parakletos”(Yunani), 
atau “paracletus” (Latin), iaitu 
menjadi penolong, penghibur bagi 
sesama kita! 

Seperti kita ini adalah orang 
Kristian sejati harus menjadi “al-
ter Christus”, “Kristus yang lain”, 
demikian juga kita yang telah me-
nerima Roh Kudus harus menjadi 
“alter Paracletus”, “Penolong”, 
atau “Penghibur yang lain” ! 

Roh Kudus bukan hanya meno-
long dan menghibur kita saja, Dia 
juga membuat kita untuk selan-
jutnya menolong dan menghibur 
sesama kita. 

Tuhan menghibur orang-orang 
yang menderita. Tetapi bukan han-
ya sejauh itu saja, melainkan agar 

orang yang telah dihibur oleh Roh-
Nya juga ikut mengibur orang lain. 

Tuhan menghibur kita, dan mel-
alui kita Tuhan menghibur sesama 
kita. Demikianlah, dapat dikatakan 
bahawa Roh Kudus juga memerlu-
kan kita untuk tampil sebagai “Par-
acletus”, Penolong, Penghibur. 

Betapa indahnya doa yang diu-
capkan St. Fransiskus ini: “Bi-
arkanlah kami, ya Tuhan, bukan 
untuk dihibur, melainkan untuk 
menghibur. Bukan untuk di-
mengerti, melainkan untuk mahu 
mengerti. Bukan untuk dikasihi, 
melainkan untuk mengasihi”. 

Siapakah sebenarnya bagi kita 
orang-orang yang disebut “Par-
akletos”, “Paracletus”, Penolong, 
Penghibur? 

Mereka ialah orang-orang yang 
peka dan rela menolong atau 
menghibur siapapun yang mender-
ita atau berada dalam situasi dan 
situasi hidup yang berat dan sung-
guh memerlukan kebaikan hati 
orang lain! — Msgr. FX. Hadisu-
marta O.Carm, imankatolik 

HARI MINGGU PASKAH 
KEENAM (A) 

Menjadi “parakletos” pada era pandemik ini 

KISAH PARA RASUL 8:5-8.14-17
1 PETRUS 3:15-18

INJIL YOHANES 14:15-21 
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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 Umat Katolik di seluruh dunia se-

dang menjalani bulan Mei yang 
didedikasikan secara khusus bagi 
Bonda Maria. Bulan Mei ini disebut 
juga bulan rosari. 

Mari kita lihat  10 fakta tentang 
rosari yang wajib diketahui:

1. Rosari bererti mahkota mawar
Kata rosari berasal dari kata bahasa 
latin rosarium yang bererti mahkota 
mawar. Ketika kita berdoa Rosari, 
kita  seperti sedang berjalan melalui 
sebuah taman mawar milik yang in-
dah milik Bonda Maria.

2. Mulai digunakan sejak abad 
ke-3
Manik-manik Rosari sudah ada se-
jak abad ke-3. Para biarawan Timur 
mengembangkan pelbagai bentuk 
Rosari. 

3. Penampakan di Fatima, Portu-
gal
Salah satu peristiwa besar dalam 
sejarah Rosari adalah penampakan 
Bonda Maria di Fatima, Portugal. 

Bonda Maria menampakkan diri se-
banyak enam kali kepada Lucia de 
Jesus, Francisco dan Jacinta Marto. 
Penampakan pertama pada tahun 
1917 dan penampakan terakhir den-
gan keajaiban matahari yang luar 
biasa. Pada penampakan ini Bonda 
Maria mengungkapkan identitiya 
sebagai “Our Lady of the Rosary”.

Bahkan, Bonda Maria menitipkan 
pesan kepada ketiga-tiga kanak-
kanak itu untuk memberitahu selu-
ruh dunia agar tekun berdoa Rosari.

4. Rosari tidak hanya dipakai oleh 
orang Katolik
Bukan hanya orang Katolik sa-
haja yang memakai atau memiliki 
kalung Rosari. 

Faktanya, Gereja Ortodoks Timur 
Yunani dan Turki juga memiliki ro-
sari dengan 100 manik. Gereja Or-
todoks Rusia pula memiliki Rosari 
dengan 103 manik. Gereja Katolik 

Roma memiliki 59 manik rosari, 
di mana 53 manik atau butir untuk 
doa Salam Maria dan enam yang 
lainnya untuk doa Bapa Kami.

5. Sebagai Hadiah
Kalung Rosari telah lama menjadi 
salah satu pemberian untuk orang-
orang terkasih. 

6. Rosari sebagai pelindung
Ramai orang Katolik percaya baha-
wa memiliki rosari dapat melind-
ungi diri dari pelbagai bahaya. 

Ramai yang menggunakan 
kalung Rosari di leher, di kender-
aan sebagai lambang atau identiti 
bahawa mereka adalah umat Kato-
lik. 

7. Bapa Suci Rosari
Sri Paus Leo XIII (1878-1903) 
dikenali sebagai The Rosary Pope 
atau Sri Paus Rosari. 

Gelaran itu diberikan kerana per-
anan besar Sri Paus Leo XIII yang 
mendorong umat Katolik di selu-
ruh dunia berdoa Rosari. 

Meskipun hanya enam tahun 
sebagai Sri Paus, Bapa Suci Leo 
XIII telah menulis sebuah ensiklik 
singkat tentang Rosari yang paling 
kudus.

8. Peristiwa Terang
Selain Sri Paus Leo XIII, Sri Paus 
Santo Yohanes Paulus II juga 
dikenali sebagai peribadi yang 
sangat mencintai doa Rosari. Se-
belum ini, doa Rosari hanya terdiri 
dari tiga peristiwa, iaitu peristiwa 
mulia, gembira dan sedih. Santo 
itu telah menambah peristiwa 
terang dalam doa rosari pada ta-
hun 2002. 

9. Doa paling popular 
Doa Rosari adalah doa popular 
di seluruh dunia yang membawa 
umat semakin dekat dengan Tuhan 
dan Bonda Maria. 

10.  Merenungkan Injil dan Ki-
sah Yesus Kristus
Setiap peristiwa di dalam doa 
Rosari berisi tentang perjalanan 
Yesus Kristus dan Bonda Maria. 
Berdoa Rosari memberikan ban-
yak waktu untuk ikut merenung-
kan Injil dan mendalami semua 
karya keselamatan Yesus Kris-
tus.— iKatolik/iman Katolik 
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SANDAKAN: Sejak Perintah Kawalan 
Pergerakan (PKP) dilaksanakan oleh 
Kerajaan pada 18 Mac 2020, ramai orang 
yang terkesan dengan situasi ini, terutama 
para migran (Indonesia dan Filipina) serta 
orang tempatan yang kurang berkemamp-
uan atau terputus pencarian nafkah hidup. 

Oleh itu, Komisi Pembangunan Insan 
Keuskupan Sandakan telah mengadakan 
perkongsian singkat berkenaan hal ini seter-
usnya tindakan selanjutnya dilakukan oleh 
Komiti Pembangunan Insan Paroki di setiap 
Paroki.

D i  K a t e d r a l  S t  M a r y,  K o m i t i 
Pembangunan Insan Paroki (KPIP) telah 
mengadakan perbincangan dengan Paderi 
Paroki, Father  David A. Garaman berke-
naan bantuan yang perlu disalurkan kepada 
keluarga yang memerlukan. Misi bantuan 
ini adalah untuk meringankan beban mere-
ka.

Maka dengan itu, satu usahasama dengan 
KPIP Sandakan dan Sandakan Rotary Club 
(NGO) telah dijalinkan demi menjalankan 
misi bantuan tersebut. Sandakan Rotary 
Club bersetuju menjadi penyumbang dana 
bantuan manakala KPIP Sandakan pula 
membentuk tim penyelaras atau pelaksana. 
Segala maklumat telah disalurkan melalui 
Keluarga Besar Katolik Indonesia (KBKI) 

dan Keluarga Kristian Dasar (KKD).
Kumpulan mereka mengenal pasti para 

migran dan rakyat tempatan yang kurang 
berkemampuan, di beberapa kawasan dalam 
Daerah Sandakan,  khususnya yang belum  
menerima bantuan dari mana-mana pihak 
setakat ini. 

Bantuan yang diberikan berupa makanan 
asas. Pada 24 April 2020, misi bantuan per-

tama telah menjangkau dan membantu 45 
buah keluarga. 

Tim Penyelaras / Pelaksana juga telah 
mendapati bahawa masih ada keluarga yang 
belum menerima bantuan dari mana-mana 
pihak, maka bantuan fasa kedua akan diran-
cang dan dilaksanakan secepat mungkin. 
Ibu tunggal atau orang tua yang tinggal ber-
sendirian, yang masih memerlukan bantuan 

juga adalah yang disasarkan untuk meneri-
ma bantuan seterusnya nanti.

Pihak Gereja Katolik di Paroki Katedral 
St. Mary, Sandakan dan Pejabat Pastoral 
Keuskupan Sandakan amat menghargai 
sumbangan dana yang diterima daripada 
Sandakan Rotary Club. Mereka juga berter-
ima kasih kepada semua pihak lain yang 
terlibat menjayakan misi bantuan ini.

Keuskupan Sandakan pastikan 
yang susah tidak bersendirian 

10 fakta tentang Rosari yang perlu kita tahu

LAHAD DATU: Misi Bantuan untuk 
golongan yang memerlukan kerana ter-
putus mata pencarian akibat Perintah 
Kawalah Pergerakan (PKP) sejak 19 
Mac lalu, amat dialu-alukan oleh Paderi 
Paroki St Dominic, Father Simon Kon-
tou. 

Di Paroki Lahad Datu, misi bantuan di-
agihkan melalui Keluarga Kristian Dasar 

(KKD). Kemurahan hati umat Paroki St. 
Dominic, Lahad Datu untuk menderma 
telah membolehkan misi ini terlaksana.

Komisi Pembangunan Insan Keusku-
pan Sandakan amat bersyukur selepas 
menerima laporan daripada Komiti 
Pembangunan Insan Paroki bahawa ban-
tuan-bantuan sebegini juga mendapat 
perhatian dari pihak NGO dan Agensi 

Kerajaan selain Gereja Katolik. 
Sekiranya masih ada di kalangan anda 

yang terbuka hati untuk menjadi pend-
erma, silalah menghubungi Pejabat Pas-
toral Keuskupan Sandakan melalui emel 
mereka: dospo1@gmail.comSumbangan 
anda sudah amat bermakna dan Tuhan 
memberkati kebaikan dan kemurahan 
hati anda.

Lahad Datu: KKD bantu KKD 
pada musim PKP
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Sahabat kecil Yesus

Santo Paulus sentiasa bersemangat dan bersukacita mengajar ramai orang                     
tentang Yesus Kristus. Ramai yang menjadi pengikut Kristus selepas 

mendengar pewartaan daripada Rasul Paulus. 
Cari SEPULUH perbezaan pada gambar di bawah. 

Hello adik-adik,

Apa khabar? Auntie tahu, 
semakin ramai adik-adik 
yang berasa gelisah ker-
ana sekolah masih belum 
dibuka. Semua ini adalah 
kerana kita mahu keadaan 
benar-benar selamat, ba-
rulah kita ke sekolah sep-
erti biasa.
Auntie juga difahamkan, 

adik-adik tetap belajar di 
rumah kerana guru-guru 
memberikan pelajaran dan 
kerja rumah dalam talian.
Semoga adik-adik tekun 

mengulang kaji pelajaran 
dan membuat tugasan yang 
diberikan oleh guru kelas 
adik-adik.
Adik-adik, auntie pasti 

ramai yang tidak suka den-
gan 'perpisahan'. Sama ada 
berpisah dengan orang yang 
kita kasihi atau barangan 
yang kita sayangi seperti 

anak patung, binatang peli-
haraan dan sebagainya. 
Para pengikut Yesus juga 

berasa sedih apabila Yesus 
akan kembali ke rumah Ba-
pa-Nya di syurga. Mereka 
menyangka mereka akan 
terpisah selama-lamanya.
Yesus meyakinkan mereka 

bahawa Dia tidak mening-
galkan mereka begitu sa-
haja. Seorang Penolong 
akan turun menyertai para 
pengikut-Nya.
Adik-adik, Penolong itu 

adalah Roh Kudus. Sehing-
ga sekarang, Roh Kudus ini 
hidup, berkuasa dan sen-
tiasa menyertai kita. 
Pada hari ini, mari kita 

meneguhkan iman kita den-
gan berdoa kepada Roh Ku-
dus lebih-lebih lagi pada 
musim pandemik ini. 

Salam sayang
Auntie Melly 

"Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan minta 
kepada Bapa , dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong   yang lain, supaya 

Ia menyertai kamu selama-lamanya, iaitu Roh Kebenaran  (Yoh 14: 15-16) 

Kenaikan Yesus 
ke Syurga
20 Mei 2020

Isi jawaban yang betul pada 
petikan Injil di bawah: 

"Jikalau kamu _____________ Aku, kamu 
akan menuruti segala perintah-Ku. Aku 
akan minta kepada _____________, dan 

Ia akan ________________ kepadamu
 seorang _____________  yang lain, 
supaya Ia __________kamu selama-
lamanya,  iaitu Roh ______________. 

(Yoh 14: 15-1)

Penolong 
menyertai 

mengasihi 
Bapa

Kebenaran
memberikan 

Tetapi kudus-
kanlah Kristus 
di dalam 
hatimu sebagai 
Tuhan!
(1 Petrus 3:15) 

Lukiskan 
lambang Roh 

Kudus
 (burung 
merpati) 

di ruangan 
bulatan pada 

gambar ini 
dan 

warnakan. 

Mari
Mewarna
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10 belia dalam EOT bangkit sedarkan 
umat tentang planet kita

KOTA KINABALU: Eco-Outreach Team 
(EOT), kumpulan yang dianggotai sepuluh 
orang belia dari beberapa paroki di bawah 
Keuskupan Agung Kota Kinabalu, merupa-
kan komponen penting di bawah Komisi 
Keadilan Ciptaan Tuhan Keuskupan Kota 
Kinabalu (Creation Justice Commission/
CJC).

EOT bertindak sebagai pelaksana pro-
gram khusus bagi membantu komisi di 
dalam usaha mereka memberi kesedaran 
penjagaan alam sekitar kepada komuniti.

Sempena Hari Bumi baru-baru ini,  meski-
pun pada musim Perintah Kawalan Pergera-
kan, EOT tetap menjalankan beberapa pro-
gram yang dilaksanakan dalam talian untuk 
terus memupuk kesedaran memulihara 
alam sekitar di kalangan umat Katolik. 

Usaha mereka mendapat perhatian dan 
maklumbalas daripada beberapa pemimpin 

belia di Keuskupan Agung Kota Kinabalu. 
Dennis Patrick dari Komisi Belia yang  

mengikuti perayaan Hari Bumi melalui la-
man Facebook CJC sangat tersentuh den-
gan video perkongsian aktiviti oleh kum-
pulan belia dan outreach team kerana ia 
memberikan inspirasi dan membawa su-
kacita.

Manakala Alex Poulus Jiran, pemimpin 
belia dari Kota Belud berkata idea program 
Hari Bumi baru-baru ini adalah sangat can-
tik dan luar biasa contohnya aktiviti recy-
cling and upcycling.

“Saya kagum dan gembira kerana mak-
lumat yang kumpulan EOT berikan itu ber-
manfaat serta berkaitan dengan Pendidikan 
Penjagaan Alam Sekitar. Saya sangat suka 
konsep ini kerana saya juga adalah salah 
seorang daripada mereka yang mencintai 
bumi. Tindakan yang mereka laksanakan 

ini adalah sangat membantu meningkat-
kan kesedaran di kalangan anak muda dan 
membantu masyarakat memahami serta 
menangani isu-isu persekitaran yang mem-
pengaruhi kawasan kejiranan mereka.  Saya 
berharap agar mereka meneruskan seman-
gat untuk mencintai dan menjaga alam 
sekitar menurut kehendak Tuhan Yesus,” 
kata Alex kepada EOT.

 Dia menyambung, “sehingga hari ini, 
Malaysia telah disenaraikan sebagai negara 
ke-8 terburuk di dunia dalam pembuangan 
sisa plastik (Malaysia’s Roadmap 2018-
2030). Jadi, bawalah diri kita mulai saat ini 
untuk menyedari akan kepentingan bumi 
kerana bumi tidak memerlukan manusia, 
tetapi manusia memerlukan bumi. 

“Bangun dan sedarlah, Tuhan telah 
memberikan bumi kepada kita sebagai 
satu anugerah, maka jadilah baik dan cin-

tai anugerah ini. Kebijaksanaan yang Tuhan 
berikan kepada kita mampu mengubah 
segalanya. Hidupilah kebijaksanaan bukan 
ketamakan,” akhiri Alex. — CS 

KOTA KINABALU: Menyahut seruan Bapa Suci Fransis-
kus dalam tema Hari Belia Sedunia tahun ini “Hai anak 
muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah”, Eco-Outreach 
Team telah memberi inspirasi penjagaan alam sekitar ke-
pada belia dan umat melalui pelbagai aktiviti sepanjang 
sambutan Hari Bumi Sedunia, 22 April yang lalu. 

Eco-Outreach Team (EOT) merupakan komponen pent-
ing di bawah Komisi Keadilan Ciptaan Tuhan Keusku-
pan Kota Kinabalu (Creation Justice Commission/CJC). 
Mereka bertindak sebagai pelaksana program khusus bagi 
membantu komisi itu memberi kesedaran penjagaan alam 
sekitar kepada komuniti.

Kumpulan yang dianggotai oleh 10 orang belia yang da-
tang dari beberapa paroki di bawah keuskupan agung KK 
telah dibentuk melalui latihan intensif tahun lalu sebagai 
persiapan mereka untuk misi pelayanan ekologi.

Walaupun Sambutan Hari Bumi pada tahun ini dalam 
suasana Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), namun un-
tuk terus memupuk kesedaran memulihara alam sekitar di 
kalangan umat Katolik maka sambutan Hari Bumi diada-
kan secara online.

Program Hari Bumi tersebut turut mendapat perhatian 
dan maklumbalas daripada beberapa pemimpin belia di 
keuskupan agung Kota Kinabalu. Salah seorang daripadan-
ya, Sr Dora Obod dari Komisi Pastoral Belia Keuskupan 
Agung Kota Kinabalu berkata dia berasa sangat gembira 
melihat semangat para belia Katolik yang sangat aktif ter-
libat dalam aktiviti-aktiviti “care for the environment” yang 
bermanfaat terutama musim PKP ini.

“Ini sangat sesuai dengan pesan Bapa Suci Fransiskus 
kepada para belia di seluruh dunia sempena Hari Belia Se-
dunia 2020 yang berkata, “Bangunlah dari tempat duduk-
mu jika engkau melihat sesuatu yang indah dan ambillah 
keputusan bagi dirimu untuk berbuat demikian.

“Apa yang indah membangkitkan ghairah. Dan jika se-
orang belia itu terpikat pada sesuatu, atau lebih baik, pada 
seseorang, akhirnya akan bangun dan mulai mengerjakan 
hal-hal besar; dari yang dulunya mati, boleh menjadi saksi 
Kristus dan memberikan hidup bagi Dia.” 

“Oleh itu belia Katolik dipanggil untuk bersaksi dan 
bangkit berdiri untuk mempertahankan kehidupan. Maka 
amat sesuai melihat apa yang dilakukan oleh para belia 

terhadap bumi ini yang juga adalah satu tindakan mem-
beri kehidupan. Mencintai bumi bererti menjaga kehidu-
pan agar semua makhluk di bumi ini tetap hidup dan 
dipelihara sesuai dengan kehendak Tuhan.

“Semoga segala usaha seperti ini diteruskan dan men-
jadi contoh kepada para belia yang lain untuk sama-sama 
menjaga bumi ini,” akhiri Sr Dora sambil mengucapkan 
tahniah kepada CJC.  — CS 

Misi pelayanan ekologi EOT dapat perhatian 
dan penghargaan dari pemimpin belia 



BM 6 HERALD Mei 17, 2020bahasa malaysia

MANILA: Umat Katolik Filipina 
menyerahkan negara mereka yang 
pada ketika ini dirundum virus co-
rona dan pelbagai bentuk pelang-
garan hak asasi manusia kepada 
penyelenggaraan Santa Perawan 
Maria pada 13 Mei, hari pesta San-
ta Maria dari Fatima.

Para pemimpin gereja di seluruh 
negara itu memimpin umat beri-
man dalam berdoa untuk mengakh-
iri pandemik virus corona.

“Kami berdoa agar melalui 
perantaraan Santa Perawan Maria, 
pandemik ini akan berakhir,” kata 
Uskup Dennis Villarojo dari Malo-
los.

Prelatus itu memimpin perayaan 
utama pengudusan Filipina kepada 
Hati Maria yang Tak Bernoda di 
Basilika Bonda Maria Fatima di 
kota Valenzuela.

“Untuk jiwa-jiwa mereka yang 
meninggal kerana pandemik… 
semoga Tuhan menyambut mereka 
dan semoga Hati Maria yang Tak 
Bernoda menjadi perlindungan 
mereka,” doa Uskup Iba, Msgr. 
Bartolome Santos.

“Semoga kita tumbuh dalam se-
mangat dan menjangkau saudara-
saudari kita yang paling memerlu-
kan pada masa kritikal ini,” tambah 
Uskup Agung Cebu, Msgr. Jose 
Palma.

Dalam homilinya semasa per-
ayaan itu, Uskup Villarojo dari 
Malolos mengatakan dua dari 

tiga kanak-kanak di Fatima juga 
“menderita dengan cara yang sama 
dengan dunia yang menderita saat 
ini” kerana pandemik. Prelatus itu 
mengatakan Francisco Marto dan 
Jacinta Marto meninggal pada usia 
yang sangat muda kerana wabak 
selesema Sepanyol tetapi mereka 
mempersembahkan pengorbanan 
dan penderitaan mereka demi pe-
mulihan dosa-dosa.

“Pada hari ini, ketika kita ber-
doa kepada Perawan Maria untuk 
membantu kita mengakhiri pande-
mik ini, semoga kita memiliki kes-
edaran anak-anak Fatima bahawa 
apa pun penderitaan dan kesedihan 
yang kita alami, kita mengang-
katnya sebagai persembahan diri 
untuk pemulihan dosa dan perto-
batan orang berdosa,” kata prelatus 
itu.

Uskup Villarojo mengatakan 
umat manusia harus memeriksa 

diri dan menyedari “bahawa kita 
adalah salah satu dari orang-orang 
berdosa itu kerana kita membi-
arkan, memungkinkan, dan me-
nyokong hal-hal buruk yang terjadi 
dalam masyarakat kita.”

Prelatus itu mengingatkan orang 
beriman bahawa seseorang tidak 
boleh melakukan kejahatan untuk 
menghasilkan kebaikan. Negara 
seharusnya tidak mengesamping-
kan hak asasi manusia untuk men-
capai perdamaian dan ketertiban.

“Kita tidak boleh membunuh 
untuk mendapatkan kebaikan. 
Kita tidak boleh berbohong untuk 
mengungkapkan kebenaran, ”kata 
uskup.“Sangat mudah bagi kita 
untuk melakukan tindakan jahat 
kerana kita membenarkannya den-
gan mengatakan pada diri sendiri 
bahawa kita memiliki niat baik 
dalam melakukan hal-hal buruk,” 
kata Uskup Villarojo. — ucan 

LISBON, Portugal: Untuk per-
tama kalinya dalam lebih dari 
seabad, perayaan tahunan 13 Mei 
di shrine Fatima berlangsung tan-
pa kehadiran fizikal penziarah. 

Kardinal Antonio Marto dalam 
sebuah kenyataan mengatakan ba-
hawa perayaan untuk Pesta Santa 
Maria dari Fatima berlangsung 
tanpa kehadiran fizikal para pen-
ziarah atas sebab kehati-hatian 
untuk menghindari risiko penye-
baran virus Corona.

Kardinal Marto menekan-
kan bahawa keputusan untuk 

menunda perayaan keagamaan 
publik didasarkan pada rasa 
tanggung jawab terhadap kesi-
hatan masyarakat, sebagai tanda 
mencintai sesama. — media                                                
Vatikan  

VATIKAN: Kepastian 
soal kunjungan Sri 
Paus Fransiskus ke In-
donesia akhirnya men-
emukan titik terang. 

Duta Besar Repub-
lik Indonesia (Dubes) 
untuk Takhta Suci, An-
tonius Agus Sriyono, 
memberikan pencera-
han bahawa Sri Paus Fransikus 
menunda berkunjung ke Indonesia 
pada tahun ini kerana masih dalam 
situasi pandemik COVID-19. 

“Jadi kunjungan Sri Paus ke In-

donesia  ditunda dan 
kemungkinan tidak 
berlaku pada tahun ini. 
Kemungkinan tahun 
2021 kalau situasi su-
dah kembali normal,” 
kata Dubes Agus. 

Sebelumnya pada 
awal tahun 2020, 
Dubes Antonius Agus 

Sriyono, 28 Januari  menyampai-
kan surat undangan dari Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) untuk Sri 
Sri Paus Fransiskus berkunjung 
ke Indonesia. – iKatolik 

Sri Paus Fransiskus tunda 
kunjungan ke Indonesia! 

Pertama kali dalam seabad, Ziarah 
Pesta Maria dari Fatima ditiadakan

HONG KONG: Uskup Joseph Zhu 
Baoyu dari Keuskupan Nanyang, 
yang diyakini sebagai orang tertua 
di dunia yang selamat dari Cov-
id-19 setelah pulih pada Februari 
lalu, meninggal pada hari Khamis 
(7/5/2020).  

Uskup berusia 98 tahun itu  di-
makamkan pada 9 Mei. Misa 
pengebumian dipimpin oleh peng-
gantinya, Uskup Pietro Jin Lugang.

Uskup Zhu didiagnosis men-
derita pneumonia pada 3 Februari 
dan dirawat di rumah sakit pusat di 
Nanyang, China. Dia dinyatakan 
positif Covid-19.

Ketika meninggalkan rumah sak-
it pada 14 Februari, dilaporkan be-

liau merupakan orang tertua yang 
pulih dari pandemik coronavirus. 
Seorang paderi yang mengenal-
inya bertahun-tahun, Father Ser-
gio Ticozzi, menceritakan bahawa 
sebelum kematiannya, mendiang 
Bapa Uskup mengucapkan doa 
dengan para biarawati dan mem-
berkati mereka. — ucan

DHARMAPURI, Tamil Nadu, 
India: Semasa pandemik COV-
ID-19, kegiatan Pastor R. Jesu-
dass sehari-hari adalah memper-
siapkan bantuan bagi keluarga 
miskin di sekitar desa Dharmapuri 
yang terletak di Tamil Nadu, sela-
tan India. Ini telah menjadi rutin 
baru bagi imam berusia 45 tahun 
itu sejak lockdown di negara terse-
but bagi menghalang penyebaran 
coronavirus. 

Pastor Jessu – yang bekerja 
sebagai direktur yayasan gereja 
(Dharmapuri Social Service So-
ciety)  pertama kali menyedari 
akibat corovavirus semasa meng-
hadiri seminar anjuran Caritas  di  
New Delhi pada 11 Februari. 

Setelah kembali ke paroki, pa-
deri itu setiap hari mengunjungi 
perkampungan malah sekolah 
untuk memberitahu bahaya coro-

navirus, mengedarkan bantuan 
berupa barangan makanan serta 
topeng muka. Paderi itu juga men-
jangkau para pelarian, pekerja dari 
Sri Lanka dan pesakit kusta ber-
sama para relawan. Sejak negara 
itu menjalani lockdown, gereja 
di Dharmapuri telah menjangkau 
lebih dari 3,000 keluarga. Mereka 
adalah orang-orang yang sangat 
menderita kerana tidak memiliki 
sarana untuk mencari nafkah aki-
bat lockdown. — ucan

ROM: Dalam audiensi mingguan-
nya pada 13 Mei, Sri Paus Fran-
siskus berbicara khusus tentang 
erti doa dan mengapa kita harus 
berdoa.

Sri Paus menyebutkan karakter 
doa sebagai “universal, intim, dan 
sepenuhnya percaya pada Tuhan.”

Uskup Roma itu mengatakan 
doa adalah hal yang umum bagi 
semua orang, dalam agama apa-
pun,  bahkan mungkin juga bagi 
mereka yang tidak memiliki aga-
ma. 

Sebelum itu, Sri Paus Fransis-
kus mengulangi ajakannya untuk 
berdoa, berpuasa dan beramal 
bagi mengakhiri pandemik coro-
navirus pada 14 Mei.

Dalam katekesisnya, Sri Paus 
Fransiskus mengatakan doa meli-
batkan misteri yang paling intim 
dari keberadaan kita. Para penulis 
Kristian selalu mengatakan doa la-
hir dalam kerahsiaan keberadaan 
kita, di tempat terdalam kita yang 
disebut hati. 

“Emosi, kecerdasan, dan tubuh 
kita semua berpartisipasi dalam 

doa, meskipun doa tidak dapat dii-
dentifikasi dengan satu aspek ke-
beradaan kita.Setiap bahagian dari 
manusia berdoa,” katanya.

Bapa Suci mengatakan doa ada-
lah kerinduan yang membawa kita 
melampaui diri kita sendiri ke-
tika kita mencari “yang lain”. Ini 
menyangkut “Aku” yang mencari 
“Engkau.”

Beliau mengatakan doa seorang 
Kristian dimulai dengan wahyu 
bahawa “Engkau” yang kita cari 
tidak terselubung dalam misteri.

“Doa orang Kristian berhubun-
gan dengan Tuhan yang wajahnya 
paling lembut, yang tidak ingin 
menanamkan rasa takut pada le-
laki dan wanita,” kata Sangti Papa 

dalam katekesisnya. 
Ini adalah karakteristik per-

tama doa Kristian, jelasnya. Dia 
mengatakan bahawa agama Kris-
tian telah meninggalkan hubun-
gan dengan Tuhan dalam bentuk 
hubungan “feudal”. 

“Dalam warisan iman kita, ek-
spresi seperti penundukan, per-
hambaan atau feudal tidak ada. 
Yang ada adalah kata-kata seperti 
perjanjian, persahabatan, perseku-
tuan dan kedekatan,” katanya.

“Tuhan adalah teman, sekutu, 
mempelai laki-laki. Seseorang da-
pat membangun hubungan yang 
dibangun atas dasar kepercayaan 
dengan-Nya dalam doa,” tam-
bahnya. – ucan Uskup tertua sembuh COVID-19, 

meninggal dunia 

Paderi jangkau pelarian, pesakit 
kusta terjejas akibat pandemik

Di tengah pandemik, pelanggaran 
hak asasi, Filipina serah negara 
kepada Bonda Maria 

Mengapa berdoa? Kerana 
ia sangat membahagiakan 
— Sri Paus



BM 7HERALD Mei 17, 2020 bahasa malaysia

KENINGAU: “Pada hari ini 
Yesus mempunyai pesan yang 
sangat penting kepada setiap kita. 
Dia mengatakan, “jangan geli-
sah hati mu…percayalah kepada 
Tuhan!”(Yohanes 14:1)  kata 
Uskup Cornelius Piong semasa me-
raikan Misa Kudus Paskah Minggu 
Kelima pada 10 Mei lalu. 

Dalam Misa itu juga turut dirai-
kan Hari Ibu dan Hari Jururawat 
Sedunia. 

“Saya percaya dalam era pande-
mik ini,  tidak dapat dielakkan rasa 
cemas dan takut, sebagai ibu dalam 
keluarga kita mengalami pelbagai 
kecemasan memikirkan anak-anak 
atau keluarga. 

“Sebagai Jururawat, juga mem-
punyai rasa cemas tentang kes-
elamatan diri sendiri dan keluarga. 
Tetapi mari menaruh kepercayaan 
dan keyakinan kepada Yesus, apa 
pun keadaan yang kita hadapi, jan-

gan cemas…jangan gelisah,” ujar 
Uskup Cornelius. 

Tarikh perayaan Hari Juru-
rawat Sedunia jatuh pada 12 Mei. 
Keuskupan Sandakan meraikan 
hari yang paling hampir dengan 
tarikh tersebut. Sudah tentu, bu-
kan sahaja para jururawat yang 
didoakan dan dihargai pada hari 
istimewa itu, malah semua doctor 
dan petugas kesihatan turut diberi 
sokongan melalui doa. 

“Saudara saudari, oleh kerana 
pengaruh sekeliling, banyak perka-
ra yang membuatkan kita risau dan 
gelisah. Sebagai manusia biasa dan 
lemah, kita memang tidak dapat lari 
dari perasaan gelisah dan cemas ini.

"Tetapi jangan sampai kegelisa-
han itu menyebabkan kita terlalu 
tertekan. Jangan lupa, kita ada 
Yesus. Dia bersabda pada hari ini, 
“Janganlah gelisah hatimu, percay-
alah kepada Bapa…” 

Bapa Uskup menambah, “Hidup 
ini bukan setakat di dunia sahaja, 
destinasi hidup  kita adalah ke ru-
mah Bapa. Ini yang sepatutnya 
membuat kita gelisah dan berusaha 
agar kita dapat sampai ke rumah 
Bapa di syurga, destinasi hidup kita 
sebenarnya. 

“Bagaimana untuk sampai ke 
rumah Bapa?” tanya Uskup Cor-
nelius. Prelatus itu menerangkan 
bahawa Yesus ada memberikan 
pedoman iaitu Dialah Jalan, kebe-
naran dan kehidupan. Bukan wang 
atau harta jaminan untuk ke rumah 
Bapa tetapi Yesus. Dialah yang 
membawa kita sampai ke rumah 
bapa di syurga. 

Ketua Keuskupan Keningau 
itu mengajak umat untuk mengu-
tamakan pesan Yesus ini meski-
pun hidup selalu dalam kegelisahan  
yang melibatkan penyakit atau isu 
isu keluarga.  

Uskup Cornelius hargai peranan 
besar Ibu dan Jururawat

RANAU: Bulan Mei amat sinonim dengan 
pesta Kaamatan atau pesta Menuai di Sabah. 
Namun disebabkan oleh pandemik coronavi-
rus, kerajaan telah memutuskan untuk mela-
rang atau menyekat sebarang perhimpunan 
yang melibatkan ramai orang.

Oleh itu, Pesta Kaamatan tidak diadakan 
pada tahun ini. Namun, bagi Gereja, ia tetap 
dirayakan dalam Ekaristi. Kaamatan dalam 
sambutan norma baharu ini tetap membawa 
unsur bersyukur dan mengajak semula umat 
agar menghormati alam serta menghargai 
usaha para petani. 

Di Paroki St Peter Claver, Misa Kudus 
Kaamatan disiarkan dalam talian pada 7 Mei 
lalu. Ia dipimpin oleh Father Nicholas Ste-
phen dan Father Francis Tsen. 

Pada pembukaan Misa, Fr Nick mengu-
capkan Selamat Menyambut Pesta Menuai 
dan mengajak umat bersyukur kerana masih 
dapat merayakan kaamatan walaupun ber-
lainan susasana.

“Sudah tentu ramai yang berasa sedih kera-
na pesta Kaamatan ditiadakan pada tahun ini. 
Tetapi Gereja tetap merayakan pesta Kaama-
tan sebagai ungkapan kesyukuran.Pandemik 
Covid-19 sesungguhnya menyedarkan kita 
untuk menghargai Kaamatan, menghargai 
apa yang kita ada, kerana mungkin, selama 

ini kita terlalu senang dan leka,” kata Fr Nick.
Dalam homilinya pula, Fr Nick mengata-

kan, meskipun dalam era covid-19 yang mer-
isaukan ramai orang, ia tetap membawa be-
berapa kebaikan misalnya orang ramai mulai 
menghargai alam. Setelah beberapa ketika 
lockdown, langit mulai cerah dan udara se-
makin baik.

Fr Nick juga memberikan penghargaannya 
kepada para petani yang membanting tulang 
demi menghasilkan beras. Beras, merupakan 
makanan ruji di negara ini. 

“Ramai di antara kita yang tidak pernah 
merasai bagaimana sukarnya proses mena-
nam padi. Selain beberapa proses yang rumit, 
bekerja di bawah panas matahari, para petani 
juga tabah menghadapi pelbagai rintangan 
lain misalnya haiwan perosak, masalah cuaca 
dan sebagainya. 

“Selain itu, pesta Kaamatan juga meng-
ingatkan kita tentang pentingnya semangat 
perpaduan, kesatuan dan kekitaan. Padi tidak 
akan dapat dihasilkan tanpa semangat keki-
taan dan kesatuan. Petani pada zaman da-
hulu meskipun penat menanam padi, tetapi 
disebabkan oleh semangat kekitaan, mereka 
sentiasa gembira, tidak mementingkan diri 
dan saling bantu membantu.

"Mengapa kesatuan dan keharmonian pada 

zaman dahulu sangat erat? Ini adalah mereka 
kreatif mencipta suasana gembira. Sambil 
bekerja mereka berteka-teki, bergurau dan 
bercerita. Secara tidak langsung, sikap tidak 
mementingkan diri, sikap kekitaan itu telah 
memperkasa semangat kesatuan mereka."

Oleh itu, pada musim Kaamatan ini, Fr 
Nick menggalakkan umat, dalam kumpulan 
kecil, melawat beberapa sawah padi untuk 
melihat sendiri bagaimana ‘makanan’ kita 
dihasilkan. 

Beliau juga memuji usaha ramai umat 
yang mula “kembali kepada tanah” misalnya 

berkebun dan menanam pokok. 
Mengulas mengenai pembacaan Injil pada 

hari itu, imam Katolik itu mahu umat sedar 
bahawa Tuhan yang mencipta segala-galanya 
di dunia ini adalah Tuhan yang memberi kes-
elamatan. 

“Carilah dahulu kerajaan Tuhan. Wang 
tidak memberikan kita hidup selamanya. 
Tidak ada yang kekal kecuali kasih Tuhan. 

Selepas homili, Fr Nick memberkati biji 
benih dan berdoa agar Tuhan menumbuhkan 
biji benih yang subur agar dapat memberi 
makanan kepada semua orang.

Pesta Kaamatan dalam era pandemik ingatkan umat 
jangan terlalu selesa

KUCHING: Gereja Katolik Romawi tidak 
akan menjalankan perkahwinan dalam 
talian sepanjang Misa ditangguhkan bagi 
membendung penyebaran covid-19. 

Uskup Agung Poh mengatakan Katolik 
dilarang untuk melakukan perkahwinan 
dalam talian kerana lafaz sumpah dan 
berkat dalam talian adalah tidak sah. 

“Bagi Katolik, upacara perkahwinan me-
merlukan kehadiran fizikal. Pelafazan ikrar 
dan berkat perkahwinan,  pengantin lelaki 
dan perkahwinan perlu hadir secara fizikal 
dan hanya sah diucapkan dengan bertatap 
muka,” ujar Uskup Agung Poh. 

Prelatus itu menekankan adalah pent-
ing bagi umat Kristian mengikut proses 
yang betul agar perkahwinan Gereja itu sah 

mengikut undang-undang Gereja Katolik. 
Uskup Anglikan Sarawak dan Brunei, 

Reverend Datuk Danald Jute juga menga-
takan bahawa Gereja Anglikan turut tidak 
membenarkan perkahwinan dalam talian. 

Beliau bersetuju bahawa teknologi me-
mudahkan gereja menyiarkan Misa dan iba-
dat dalam talian tetapi bukan semua upaca-
ra dapat dilakukan dalam talian. 

Keuskupan Agung Singapura juga men-
gumumkan pada 6 Mei bahawa mereka 
tidak akan melakukan pemberkatan perkah-
winan secara online atau melalui video, 
meskipun pemerintah mengizinkannya 

melalui undang-undang yang baru.
Keuskupan agung dalam sebuah pernyat-

aan mengatakan bahawa meskipun meny-
edari adanya ancaman pandemik corona-
virus, gereja ingin menegaskan pentingnya 
interaksi fizikal antara orang-orang yang 
merayakan sakramen.

“Kerana itu,  Gereja Katolik di Sin-
gapura, meskipun menghargai usaha pihak 
berwenang dalam membuat perkahwinan 
lebih mudah diakses oleh pasangan pada 
masa sukar ini, tetap tidak akan merayakan 
perkahwinan melalui video,” tambahnya. 
— Today's Catholic/ucan

Gereja Malaysia, Singapura tidak benarkan 
Sakramen Perkahwinan secara online 

Kenangan Pesta Kaamatan di Paroki Ranau pada tahun lalu. Kredit gambar FB: Cahaya Kinabalu 



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 17, 2020 

14 Mei, ajakan Sri Paus Fransiskus 
untuk berdoa, berpuasa dan beramal 

Pada 14 Mei, saya berpuasa, ber-
doa rosari dan beramal kasih ke-
pada yang memerlukan yang telah 
saya kenal pasti. — Katekis Mar-
cus Angang, Kuala Penyu 

Menjelang 14 Mei, saya mem-
beli sedikit barangan asas untuk 
diberikan kepada dua buah ke-
luarga migran. Mereka bukanlah 
beragama Kristian tetapi saya 
memahami bahawa mereka juga 
ingin berbuka puasa seperti orang 
lain. Semoga Tuhan memberkai 
para pakar agar segera menemui 
vaksin virus ini dan semoga Tuhan 
memberi kekuatan kepada para 
fronliners serta penghiburan ke-
pada mereka yang terkesan kerana 
pandemik ini.  — Clarence , Holy 

Trinity, Tawau 

Pada awal pagi, terlebih dahulu 
saya menghadiri Misa Kudus pagi 
yang dipimpin oleh Uskup Cor-
nelius Piong. Pada sebelah petang, 
saya berdoa rosari bersama-sama 
dengan para kakitangan Pusat Ziar-
ah Keluarga Kudus, Nulu Sosopon. 
Kami juga berpuasa dan berpan-
tang daging pada 14 Mei. — Bonia 
Emin, Keuskupan Keningau 

Komuniti kecil kami berpuasa 
sepanjang 14 Mei. Dari segi aksi 
amal kasih, apa yang dapat kami 
tawarkan ialah mendengar per-
masalahan orang lain. Kami juga 
rekoleksi sambil berdoa agar cov-
id-19 ini segera berakhir.  — Sr 

Theresa Petrus FSIC 

Selepas Misa pagi di mana saya 
berdoa agar krisisi kesihatan ini 
segera berakhir, saya dan ahli-ahli 
KKD bergotong royong membersi-
hkan Gereja sebagai tindakan amal 
kasih kami. Kami juga mengurang-
kan jumlah pengambilan makanan. 
— Roney Eming, Komisi Belia 
Keuskupan Keningau. 

Menderma kepada Gereja dan be-
ramal kepada yang memerlukan 
adalah kemestian saya pada hari 
ini. Selain itu saya berdoa rosari 
dan kerahiman Ilahi bersama ke-
luarga serta melangkau makan ten-
gah hari dan juga berpantang dag-
ing. — Fanny Ling, Penampang 

Bagaimana mereka menanggapi Hari 
Berdoa, Berpuasa dan Amal?

ARCHDIOCESE OF KOTA KINABALU
Catholic Diocesan Centre, Lorong Hiburan 3, 

Taman Hiburan, Jalan Penampang,
P.O.Box70289, 88803 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
Tel: (+60) 88-772297 / 724305 Fax (+60) 88-771954 

e-mail: diosec@gmail 

Notis Pastoral
Kepada semua klerus, religius dan umat awam di Keuskupan 
Agung. 
 
Sila mengambil perhatian kepada perkara berikut: 

1. Atas tujuan pastoral, Perayaan Hari Kenaikan Tuhan tahun ini 
akan dirayakan pada hujung minggu 23-24 Mei untuk membole-
hkan lebih ramai umat menyertai Misa live streaming. 

2. Sri Paus Fransiskus menjemput seluruh umat manusia di dunia 
tidak kira bangsa dan agama untuk bersatu dalam doa, puasa dan 
amal bakti pada 14 Mei 2020, memohon kuasa dan belaskasihan 
Tuhan dalam menangani pandemik Covid-19. Dalam persekutuan 
dengan Sri Paus dan untuk menyahut seruannya, saya menjemput 
umat Katolik di Keuskupan Agung ini untuk mengadakan doa ro-
sari sekeluarga, berpuasa dan beramal bakti kepada jiran-jiran yang 
berkurangan pada hari tersebut. 

Semoga Tuhan mengasihani dan memberkati kita. 

Archbishop John Wong 

Sambutan 14 Mei Paroki 
Sook disiarkan secara live 

SOOK: Paderi Paroki Roh Kudus, Sook, Father Boniface Kimsin amat 
menyedari betapa parahnya bencana yang dibawa oleh pandemik Cov-
id-19. Oleh itu, sepanjang hari 14 Mei, Paroki Sook mengadakan doa 
rosari 20 dekad dan doa kerahiman ilahi yang diadakan pada sesi pagi, 
tengah hari dan malam. 

Ketiga-tiga sesi berdoa itu dipancarkan secara langsung melalui Fa-
cebook Paroki Sook. Semoga kuasa dan belas kasihan Tuhan membantu 
manusia mengatasi pandemik Covid-19. 


