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Sebaliknya, bersukacitalah, sesuai dengan bahagian yang kamu da-
pat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira 
dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. Ber-
bahagialah kamu, jika kamu dinista kerana nama Kristus, sebab 
Roh kemuliaan, iaitu Roh Tuhan ada padamu. Janganlah ada di 
antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri 
atau penjahat, atau pengacau.                                      1 Petrus 4:13-15 

 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: Doa membuka 
pintu harapan, kata Sri 
Paus Fransiskus semasa 

audiensi dengan umat awam pada 
20 Mei.  Bercakap melalui siaran 
langsung dalam talian akibat krisis 
coronavirus, Sri Paus mengatakan 
bahawa sepanjang sejarah, doa tel-
ah membantu orang melihat di luar 
penderitaan mereka.

Prelatus itu mengatakan, “Lelaki dan wanita 
yang berdoa tahu bahawa harapan lebih kuat 
mengatasi rasa putus asa. Mereka percaya ba-
hawa cinta lebih kuat daripada kematian, dan 
ia pasti akan menang suatu hari nanti, meski-
pun kita tidak tahu bila waktu dan caranya.” 
Sangti Papa yang menyampaikan ucapannya 
dari perpustakaan Istana Apostolik melanjut-
kan siri katekesisnya tentang berdoa, seraya 
memberi refleksi kisah Alkitab tentang pen-
ciptaan dan percubaan yang dihadapi oleh 
orang Israel.

Uskup Roma itu menjelaskan bahawa pada 
awal Alkitab  menyatakan “puji syukur yang 
hebat” yang menegaskan kebaikan dan kein-
dahan ciptaan Tuhan.

Keindahan ini mengilhami manusia untuk 
berdoa, kata Sri Paus sambil memetik Mazmur 
8: 4-5: “Ketika aku melihat langitmu, karya 
jari-jarimu, bulan dan bintang-bintang yang 
kamu tetapkan — apakah manusia sehingga 
Engkau memperhatikannya?" 

Katanya, “Orang yang berdoa merenungkan 
misteri kewujudan di sekelilingnya, melihat 
langit berbintang di atasnya – seperti mana 
yang ditunjukkan oleh astrofizik hari ini yang 
sangat hebat — dan bertanya-tanya betapa 
dalamnya cinta di sebalik karya yang begitu 
hebat ini.”

“Dan, dalam luasnya yang tak terbatas ini, 
siapalah manusia itu? Petikan Mazmur yang 
lain menyatakan, “makhluk yang dilahirkan, 
makhluk yang mati, makhluk yang sangat 
rapuh. Namun di seluruh alam semesta, manu-
sia adalah satu-satunya makhluk yang meng-

etahui akan keindahan yang begitu besar.”
Sri Paus mengatakan penulis mazmur men-

gakui bahawa, dibandingkan dengan luasnya 
alam semesta, manusia nampaknya tidak pent-
ing, namun manusia dipanggil untuk menjalin 
hubungan dengan Tuhan.

“Hubungan dengan Tuhan adalah kehebatan 
manusia: pentakhtaannya. Secara semula jadi, 
kita hampir tidak ada apa-apa, tetapi den-
gan panggilan,  adalah anak-anak Raja yang 
agung,” katanya.

Beliau menyambung bahawa, “Ini adalah 
pengalaman yang banyak kita alami. Sekira-
nya kisah hidup, dengan semua kepahitannya, 
kadang-kadang berisiko menghalang karunia 
doa dalam diri kita, itu cukup untuk merenung-
kan langit yang berbintang, matahari terbenam, 
bunga ... untuk menghidupkan kembali perci-
kan syukur. Pengalaman ini mungkin merupa-
kan asas dari halaman pertama Alkitab.”

 “Ketika kisah Penciptaan Alkitab yang he-
bat ditulis, orang Israel pula tidak akan mela-
lui hari-hari bahagia. Kekuatan musuh telah 
menguasai tanah mereka; ramai yang dihantar 

pulang dan mereka menjadi hamba di Meso-
potamia. Tidak ada tanah air, tidak ada rumah 
ibadat, tidak ada kehidupan sosial atau agama, 
apa pun tidak ada.” 

“Namun, bermula dari kisah Penciptaan 
yang hebat, seseorang mulai mencari alasan 
untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan atas ke-
beradaannya.”

Sri Paus Fransiskus menggambarkan doa 
sebagai “dorongan pertama pengharapan,” 
dengan mengatakan bahawa mereka yang 
berdoa dapat melihat bahawa, di sebalik kesu-
karan, hidup dipenuhi dengan rahmat.

Tugas atau panggilan kita, katanya, adalah 
menjadi pembawa kegembiraan.

“Kehidupan ini adalah karunia yang diberi-
kan Tuhan kepada kita:dan terlalu singkat un-
tuk dihabiskan dengan kesedihan, dalam kepa-
hitan. Pujilah Tuhan kerana kita masih ada, 
sebegitu ringkas dan mudah,” katanya.

Sebagai kesimpulan, Sri Paus menyatakan 
bahawa ciptaan adalah “tanda” Tuhan yang 
penyayang.

“Semoga Tuhan membuat kita memahami 

hal ini dengan lebih mendalam dan memimpin 
kita untuk mengucapkan ‘terima kasih’: dan 
bahawa ‘terima kasih’ adalah doa yang indah,” 
katanya.

Selepas katekesis, Sri Paus turut menyapa  
umat Katolik dari Portugal untuk berdoa rosari 
setiap hari pada bulan Mei.

Ketika berbicara kepada umat Katolik Po-
land, Uskup Roma itu mengatakan: “Beberapa 
hari ini kita merayakan ulang tahun ke-100 
kelahiran Sto Yohanes Paulus II, dia, gembala 
iman yang besar, sangat suka mempercayakan 
Gereja dan seluruh umat manusia kepada Tu-
han dalam doa.”

“Dengan memilih moto episkopalnya Totus 
Tuus [Aku sepenuhnya milikmu], Sto Yohanes 
Paulus II juga menunjukkan bahawa pada 
masa yang sukar, kita harus berpaling kepada 
Bonda Maria yang dapat menolong kita dan 
memberi pertolongan kepada kita. Semoga ke-
hidupan Sto Yohanes Paulus II yang dibangun 
berdasarkan doa yang mendalam, kuat dan 
percaya, menjadi teladan bagi umat Kristian 
hari ini.” —  CNA

Doa membuka 
pintu harapan

Sri Paus Fransiskus merayakan ulang tahun ke-100 Sri Paus Santo Yohanes Paulus II pada 18 Mei. Fransiskus menyeru umat men-
contohi kehidupan berdoa Sto Yohanes Paulus II. Gambar: CNS. 
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Ketika menghadapi 
'cawan' penderitaan kita

Meneliti dan mengamati ses-
uatu bukanlah perkara 
yang mudah. Contohnya 

apabila berada dalam dilema ini: 
Apabila kita berhadapan dengan 
situasi menyebabkan kita menderita 
penderitaan batin yang mendalam, 
adakah kita cuba tidak mengendah-
kannya dengan menganggap pend-
eritaan itu sebenarnya tidak seha-
rusnya terjadi, bahawa penderitaan 
itu adalah sesuatu yang tidak wajar? 
Atau, adakah seperti Yesus, kita 
menerima untuk menanggung pen-
deritaan itu, sambil mengatakan 
kepada diri kita sendiri dan kepada 
orang yang kita sayangi serta Tuhan 
kita: "Apa yang harus aku katakan, 
selamatkan aku dari cawan pender-
itaan ini?”

Pada ketika Yesus sedang mengh-
adapi kematian yang mengaibkan 
dengan disalibkan, Injil Yohanes 
memberi petunjuk bahawa Dia 
mempunyai kesempatan untuk 
melarikan diri. Pada masa itu, ada 
satu rombongan orang Yunani, 
melalui rasul Philip, mengundang 
Yesus untuk pergi bersama mereka 
dan pergi kepada sebuah kumpulan 
yang akan menerima pesan dan 
diri-Nya. 

Oleh itu, Yesus mempunyai pili-
han: Mengalami penderitaan, peng-
hinaan, dan kematian di dalam 
komuniti sendiri atau meninggalkan 
komuniti itu ke pangkuan orang 
yang akan menerima-Nya. Apa 
yang harus dilakukan-Nya? Dia 
bertanya kepada diri-Nya sendiri 
pertanyaan ini: "Apa yang harus 
aku katakan .... selamatkan aku dari 
cawan penderitaan ini?” 

Walaupun ini kenyataan ini 
diutarakan sebagai pertanyaan, teta-
pi ia juga merupakan sebuah jawa-
pan. Dia memilih untuk tinggal, 
untuk menghadapi penderitaan, 
penghinaan, dan keperitan kerana 
Dia melihatnya sebagai kesetiaan 
sejati dan wajar, di mana Dia 
dipanggil untuk mengungkapkan 
dinamika  cinta seperti yang dikhut-
bahkan-Nya. 

Dia datang ke bumi untuk 
diinkarnasi dan mengajar apa itu 
cinta sejati dan sekarang, ketika 
melalui penghinaan dan penderitaan 
yang amat memeritkan,Dia tahu 
dan menerima bahawa inilah yang 
diminta kepada-Nya. Kesengsaraan 
yang dialami-Nya tidak membuat-
kannya berasa ia tidak adil atau ia 
adalah, berada di tempat yang salah, 
atau bahawa komuniti ini tidak 
layak menerima penderitaan-Nya. 

Sebaliknya: Rasa sakit ini difaha-
mi sebagai panggilan bagi-Nya 
untuk memperdalamkan kesetiaan-
Nya, penderitaan itu membawanya 
lebih memahami akan misi serta 
pelayanan-Nya.  

Hingga pada saat itu, hanya ada 
kata-kata yang diminta kepada-
Nya, sekarang Dia diminta untuk 
melakukan-Nya dalam tindakan 
konkrit dan Dia perlu menelan seg-
ala kepahitan untuk melaksanakan-
Nya. 

Apa yang harus aku katakan, 
selamatkan aku dari cawan pender-
itaan ini? Apakah kita memiliki 
kebijaksanaan dan kemurahan hati 
untuk mengucapkan kata-kata yang 
sama, sambil bertahan di dalam 
komitmen, sambil bertahan meneri-

ma kesakitan mendalam yang 
menyakitkan? Ketika Yesus menga-
jukan soalan ini kepada diri-Nya  
sendiri, apa yang dihadapinya 
adalah seperti apa yang kita alami, 
di mana ada masanya kita dilanda 
penderitaan yang amat berat. 

Dalam setiap komitmen yang kita 
buat, jika kita setia, masanya akan 
tiba untuk kita menderita penderita-
an batin dalaman (dan juga sering 
kali disakiti akibat disalahfahami) 
dan berhadapan dengan membuat 
keputusan yang sukar: Adakah kes-
akitan dan salah faham ini (dan leb-
ih-lebih lagi ketidakmatangan saya 
ketika saya membuat penelitian) 
adalah petunjuk bahawa saya bera-
da di tempat yang salah, harus 
meninggalkan, dan mencari ses-
eorang atau komuniti lain yang 
menginginkan saya? 

Atau, di dalam penderitaan dala-
man akibat salah faham luaran, dan 
ketidakmatangan peribadi, adakah 
saya terpanggil untuk mengatakan: 

Apa yang harus saya katakan, sela-
matkan saya dari cawan penderita-
an ini? Inilah panggilan saya! Saya 
dilahirkan untuk ini!

Saya rasa persoalan ini sangat 
kritikal kerana seringkali kesakitan 
yang menyakitkan dapat meng-
goyahkan komitmen kita dan meng-
goda kita untuk menjauhi kita dari-
pada menerima cawan penderitaan 
itu. Perkahwinan, panggilan religius 
tertahbis, komitmen  bekerja untuk 
keadilan, komitmen terhadap 
komuniti gereja kita, dan komitmen 
kepada keluarga dan rakan-rakan, 
dapat ditinggalkan kerana percaya 
tidak ada orang yang dipanggil 
untuk hidup dalam penderitaan, 
kehancuran, dan salah faham. 

Memang, hari ini kehadiran rasa 
sakit, kesunyian, dan salah faham 
secara umum dianggap sebagai 
tanda meninggalkan komitmen dan 
mencari orang lain atau kumpulan 
lain yang akan menerima kita dari-
pada terus berpegang kepada 
komitmen yang membuatkan kita 
berasa perit, disalah faham, tetapi 
di dalam kesakitan dan dipandang 
rendah, ia memberi kita rahmat 
yang memberi kekuatan dan 
kehidupan kepada komitmen ini. 

Saya selalu melihat orang menin-
ggalkan perkahwinan, meninggal-
kan keluarga, meninggalkan imam-
at, meninggalkan kehidupan 
beragama, meninggalkan komuniti 
gereja mereka, meninggalkan per-
sahabatan yang telah lama terjalin, 
dan meninggalkan komitmen mere-
ka bekerja untuk keadilan dan 
kedamaian kerana, pada satu keti-
ka, mereka mengalami banyak 

keperitan dan disalahfahami. Dan, 
dalam banyak kes itu, saya juga 
melihat bahawa sebenarnya ia 
adalah perkara yang baik. Situasi 
yang mereka hadapi tidak memberi 
kehidupan bagi mereka atau orang 
lain.

Mereka perlu diselamatkan dari 
"waktu" itu. Dalam beberapa kes, 
sebaliknya berlaku. Mereka mend-
erita kesakitan, tetapi rasa sakit itu 
merupakan undangan untuk ke 
tempat yang lebih dalam dan lebih 
memberi kekuatan untuk tetap ber-
tahan dalam komitmen mereka. 
Mereka pergi, ketika mereka seha-
rusnya bertahan. 

Memang, mengamati dan men-
ganuti sesuatu itu memang sukar.  
Tidak selalu orang yang murah hati 
meninggalkan komitmen mereka. 
Beberapa orang yang paling der-
mawan dan tidak mementingkan 
diri sendiri yang saya kenal telah 
meninggalkan perkahwinan atau 
kehidupan imamat atau agama atau 
gereja mereka.

Tetapi saya menulis ini kerana, 
hari ini, begitu banyak tulisan 
psikologi dan rohani tidak sebegitu 
menonjolkan cabaran agar menjadi  
seperti Yesus, yang bertahan dan 
berdiri di dalam kesengsaraan 
meskipun disalahfahami, diaibkan 
namun tidak terdorong untuk 
meninggalkan komitmen-Nya . 
Semoga kita memilih untuk   
menerima perkara yang lebih mem-
bawa kehidupan: Apa yang harus 
aku katakan, selamatkan aku dari 
penderitaan ini? —Hakcipta 
Terpelihara 1999-2010 @ Fr Roh 
Rolheiser 

Perintah Kawalan Bergera-
kan (PKP) telah memupuk 
umat Katolik unutk berdoa 

bersama dan mengikuti Misa Ku-
dus online. Tanpa disedari, PKP 
dan sekarang ini PKPB, mem-
berikan rahmat tersendiri kepada 
keluarga iaitu memupuk budaya 
berdoa.

Berdoa itu merupakan suatu 
komunikasi yang baik dengan 
Tuhan. Apabila komunikasi kita 
baik dengan Tuhan, maka baik ju-
galah komunikasi dengan sesama 
kita terutama dengan pasangan 
kita, anak-anak dan keluarga kita. 

Bayangkan, jika tiba-tiba Tu-
han muncul di hadapan anda 
dan berkata, “Kita putuskan saja 
hubungan kita!” pasti anda terke-
jut dan bertanya “Kenapa?”

“Sebab, engkau semakin tidak 
memerlukan Saya, engkau jarang 
berdoa, engkau tidak memohon 
campur tangan-Ku dalam hidup 
mu lagi,” jawab Tuhan pula. 

Jika ini berlaku, maka kita perlu 
memeriksa hubungan kita dengan 
pasangan dan sesama kita serta 
kebiasaan kita berdoa kepada 
Tuhan. Mungkin selama ini kita 
tidak sedari ada terdapat kelema-
han dan kesilapan. Mungkin juga 
cara kita berkomunikasi dengan 

sesama dan berdoa kepada Tu-
han sudah terlalu biasa sehingga 
dianggap membuang masa atau 
sekadar endah tak endah sahaja. 

Jika seseorang itu tidak mem-
punyai kepercayaan kepada Tu-
han, maka tidak hairanlah orang 
tersebut terdorong untuk men-
ganggap berdoa itu membuang 
masa sahaja. Tetapi kita adalah 
orang yang beriman. 

Namun sekerap manakah kita 
berdoa? Semua bacaan pada hari 
ini berkisar tentang doa. Bahawa 
sesiapa yang mengasihi Tuhan 
dan memerlukan- Nya, tidak akan 
lari daripada budaya sentiasa ber-
doa. Malah Yesus di dalam Injil 
tadi juga berdoa, memperkuatkan 
lagi semangat kita untuk meniru 
cara hidup- Nya yang sentiasa 
berdoa. 

Budaya berdoa memang baik, 
tetapi semangat berdoa itulah 
yang lebih kita utamakan. Sebab 
dengan amalan demikian, jiwa 
dan minda kita tertumpu hanya 
kepada Tuhan walau apa pun 
keadaan dan kegiatan-kegiatan 
yang sedang kita hadapi. Inilah 
yang kita namakan doa dari hati 
ke hati. 

Berdoa dari hati ke hati me-
mang berbeza dengan sekadar 

mengucapkan doa. Misalnya se-
orang ayah yang biasa berdoa 
“Bapa Kami” dengan keluargan-
ya sebelum makan. Suatu hari se-
dang dia asyik mendaraskan doa 
tersebut, tiba-tiba berhenti pada 
kata, “Berilah kami rezeki pada 
hari ini” kerana sup kegemaran-
nya belum dihidangkan dengan 
rasa marah. Si isteri terpaksa 
bergegas ke dapur mengambil sup 
barulah si ayah meneruskan doa. 

Inilah salah satu sebab mengapa 
berdoa dari hati tanpa kata-kata 
lebih baik daripada hanya sekadar 
kata-kata tapi tanpa hati. Dengan 
kata lain, hanya doa yang muncul 
dari hati yang betul-betul dihayati 
akan dapat masuk ke dalam hati 
Tuhan.

Selain doa persendirian, kita 
perlu juga berdoa bersama se-
bagai suatu komuniti Kristian 
seperti yang pernah dilakukan 
oleh para rasul, “Mereka semua 
bertekun dengan sehati dalam doa 
bersama-sama” (Kis 1:14). Den-
gan kata lain, jika doa peribadi itu 
merupakan nafas iman, doa ber-
sama pula bolehlah kita anggap 
sebagai paru-paru Gereja. 

Sama ada doa persendirian atau 
doa komuniti, perlu mengandungi 
unsur pujian dan permohonan 

sebab, “Sebagai orang Kristian, 
hendaklah memuliakan Tuhan 
dalam nama Kristus itu" (1Pet 
4:16). Bagi kita umat Kristian, 
hanya terdapat satu doa sahaja 
iaitu doa Yesus sendiri di mana 
kita semua mengambil bahagian. 
Itulah sebabnya setiap kali kita 
mengakhiri doa kita akhiri den-
gan berkata, “Demi Yesus Kristus 
Tuhan kita.” 

Di dalam Injil tadi Yesus ber-
doa pertama-tama, Dia mengakui 
keutamaan kehendak Tuhan di 
dalam hidup-Nya dengan berka-
ta, “Aku telah mempermuliakan 
Engkau di bumi dengan jalan 
menyelesaikan pekerjaan yang 
Engkau berikan kepada-Ku untuk 
melakukannya” (ay 4). Persoalan-
nya, melalui doa-doa kita sehar-
ian, apakah kita mendahulukan 
kehendak Tuhan, atau kehendak 
kita sendiri? 

Di dalam doa-Nya, Yesus 
memperlihatkan keprihatinan-
Nya terhadap para pengikut-Nya 
apabila Dia berdoa, "Aku ber-
doa untuk mereka… yang telah 
Engkau berikan kepada-Ku" (ay 
9). Persoalannya, selalukah kita 
mendoakan sesama kita terutama 
sesama yang berada di bawah 
tanggungjawab kita, contohnya 
keluarga dan rakan sekerja kita? 

Rupa-rupanya dalam hal berdoa 
pun sama dengan praktik kehidu-
pan harian kita terhadap sesama, 
iaitu menjaga kepentingan orang 
lain dan jangan terlalu mement-
ingkan diri sendiri. 

Apapun, amalkan budaya ber-
doa maka budaya membentuk 
iman dan budaya bertanggung-
jawab sosial pasti menyusul den-
gan mulus dan harmonis sesuai 
dengan kehendak Tuhan. —  san-
tapan rohani 

HARI MINGGU PASKAH 
KETUJUH (A) 

Doa menghangatkan kembali hati yang telah dingin

KISAH PARA RASUL 1:12-14;
1 PETRUS 4:13-16;

INJIL YOHANES 17:1-11
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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

Dogma Maria diangkat ke syurga 
menegaskan bahawa Bonda Maria, 
setelah mengakhiri hidupnya di du-
nia ini, terangkat ke syurga sama 
seperti Henokh, Elia, dan mungkin 
beberapa yang lain lagi.

Sri Paus Pis XII, dalam Munifi-
centissimus Deus (1950), menegas-
kan bahawa: “Maria, Bonda Tuhan 
yang tak bernoda dan Bonda Tuhan 
yang tetap perawan, setelah selesai 
hidupnya di dunia, diangkat tubuh 
dan jiwanya ke dalam kemuliaan sy-
urgawi”.

Lalu, apakah Bonda Maria melalui 
proses kematian terlebih dahulu atau 
langsung begitu sahaja terangkat ke 
syurga?

Gereja memang tidak pernah se-
cara formal menyebut Bonda Maria 
meninggal dunia atau tidak, tetapi 
konsensus umum menyebut bahawa 
dia memang mati terlebih dahulu se-
belum tubuh dan jiwanya diangkat 

oleh Tuhan ke dalam kemuliaan sy-
urgawi.

Frasa ‘setelah selesai hidupnya di 
dunia’ dalam ensiklik Munificentis-
simus Deus secara implisit meng-
isyaratkan tentang kematian Bonda 
Maria itu.  

Sebagai tambahan, Dr. H. Pidyarto, 
O. Carm dalam bukunya, ‘Memper-
tanggungjawabkan Iman Katolik’, 
menyebut bahawa Maria memang 
meninggal juga (seperti halnya 
Yesus), meski tidak mengenal dosa, 
tetapi seperti Yesus juga, dia segera 
dibangkitkan dengan jiwa dan badan-
nya untuk mulia bersama Puteranya 
di syurga (lih. Pidyarto, H. hlm. 166-
167).

Begitu juga yang dialami oleh se-
mua orang yang akan diselamatkan 
oleh Yesus Kristus. Bezanya, Maria, 
langsung mengikuti Yesus Putera-
nya dan mendahului semua manusia 
lain, telah menikmati kepenuhan kes-

elamatan yang dikerjakan oleh Yesus 
Kristus, iaitu mulia dengan jiwa dan 
badan di syurga.

Dan, perlu kita sedari bahawa hak 
istimewa ini dimiliki oleh Bonda Ma-
ria kerana ia dipersatukan secara erat 
dengan karya penebusan Puteranya.

Selama ini kita sedikit gagal me-
mahami pengangkatan Maria ke 
syurga. Ramai di antara kita men-
campuradukkan antara pemahaman 
tentang ‘Yesus naik ke syurga’ den-
gan ‘Maria diangkat ke syurga’. 

Kita mengira bahawa kedua-dua 
istilah atau kata itu (‘naik’ dan ‘di-
angkat’) sama sahaja; sehingga ka-
dang-kadang pemakaiannya saling 
tukar.

Naik ke syurga bererti dengan 
kekuatan sendiri masuk ke dalam 
syurga; dan tidak seorang pun dapat 
naik ke syurga, kecuali Dia yang da-
tang dari syurga, iaitu Anak Manusia 
(Yoh. 3:13). Hanya Yesus, Tuhan, 

yang dapat naik syurga.
Sementara terangkat ke syurga 

bererti masuk ke syurga bukan atas 
kekuatan sendiri, melainkan kekua-
tan lain di luar dirinya. Maria disebut 
‘terangkat ke syurga’, ertinya dia 
masuk ke dalam syurga bukan kerana 
kekuatannya sendiri melainkan kera-
na kuasa Tuhan.

Gara-gara gagal faham terhadap 
kedua-dua kata itu, beberapa orang 
mengira bahawa orang Katolik per-
caya Maria ‘naik ke syurga’.

Padahal, itu sama sekali tidak be-
nar. Kristus, dengan kekuatannya 
sendiri, naik ke syurga (Inggeris: as-
cension); sedangkan Maria diangkat 
ke syurga oleh Tuhan (Inggeris: as-
sumption). Maria tidak melakukan 
itu dengan kekuatannya sendiri, teta-
pi atas kehendak dan kuasa Tuhan 
semata. Tuhanlah yang mengangkat 
Maria ke syurga. —Disadur dari pel-
bagai sumber
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RANAU: Ruangan Anak-anak bersama 
Father Nicholas Stephen (Fr Nik) merupa-
kan salah satu program dalam talian yang 
agak terkenal di Sabah. Ia pertama kali 
bersiaran pada 17 April dan telah pun ber-
siaran  hingga siri ke lima, ketika artikel 
ini ditulis. 

Fr Nik mengatakan program itu akan 
berterusan sehinggalah tempoh PKPB 
berakhir. Program Anak-anak ini sentiasa 
mendapat sambutan menggalakkan kerana 
Fr Nik menggunakan pelbagai pendekatan 
kreatif dan menghiburkan bagi kanak-
kanak lebih mengenali serta mencintai 
Yesus.

Bersiaran dari Paroki St Peter Claver 
Ranau, Fr Nik bukan sahaja memberikan 
katekesis kerohanian kepada kanak-kanak 
malah beliau turut menasihati kanak-kanak 
agar berwaspada selalu terhadap wabak 
Covid-19, mengamalkan jarak sosial, 
membasuh tangan selalu dan memakai 
topeng muka. 

Fr Nik juga menggunakan video-video 
mengenai mukjizat Yesus bagi menyam-
paikan kepada anak-anak betapa hebat dan 
berkuasanya Yesus. “Tidak ada superman 
duniawi yang boleh membawa kita ke 
syurga, kecuali Yesus” kata Fr Nik dalam 
salah satu sesinnya pada 8 Mei. 

Sempena bulan Mei, Fr Nik turut men-
ceritakan tentang penampakan Maria di 
Fatima, Portugal lebih 100 tahun lalu. Tiga 

orang kanak-kanak telah melihat Bonda 
Maria yang memberi pesanan kepada 
mereka agar tekun berdoa Rosari bagi per-
damaian. Pada masa itu juga, negara 
Portugal dan beberapa negara di Eropah 
dilanda wabak selsema dahsyat yang 
mematikan. Ramai umat berdoa Rosari 
bagi menumpaskan wabak itu. 

Fr Nik yang amat berbakat bermain pel-
bagai alat muzik, misalnya gitar, ukulele, 
harmonica juga terkenal sebagai “Father 
yang pandai melukis kartun”.

Malah, Fr Nik juga menjemput beberapa 
remaja berbakat mengongsikan talenta 
mereka melukis kartun seperti Kakak Ana 
dan Abang Boniventure, untuk menghibur-
kan kanak-kanak melalui lukisan-lukisan 
mereka. Mereka melukis gambar-gambar 
rohani seperti Bonda Maria, gambar tangan 
Yesus yang terluka kerana paku di Kayu 
Salib, gambar kanak-kanak berdoa dan 
sebagainya 

Dalam sesi katekesis secara online pada 
17 April, Fr Nik menayangkan video klip 

animasi tentang lelaki yang berpenyakit 
kusta dan bagaimana Yesus berbelas kasi-
han kepada lelaki itu. 

“Secara peribadi saya amat tersentuh 
dengan kisah ini. Seorang yang berpenyak-
it kusta dan dipinggirkan oleh masyarakat 
tetapi Yesus mendekati dan menyentuh Dia 
lalu menyembuhkan-Nya. Oleh itu, pada 
musim krisis kesihatan ini, percayalah dan 
berdoalah kepada Yesus yang dapat meny-
embuhkan semua penyakit yang mengeri-
kan.” 

Superhero dunia tidak dapat membawa 
kita ke syurga kecuali YESUS 

Sering Keliru: Bonda Maria “Diangkat ke 
Syurga”, Bukan “Naik ke Syurga”

KUALA PENYU: Komiti Katekis Paroki  
St Peter Bundu Kuala Penyu menganjurkan 
program khas bagi membantu umat yang 
terkesan kerana Pandemik Covid-19 bagi 
umat sekitar daerah Kuala Penyu. 

Katekis Simon Masusih selaku Pengerusi 
Komiti Katekis telah mendapatkan kebe-
naran daripada Paderi Paroki Kuala Penyu, 
Father Clement Abel untuk melaksanakan 
program itu. 

Fr Clement dan pembantunya, Fr Claudius 
Andrew sangat gembira dengan usaha yang 
dilakukan oleh Komiti Katekis. 

Kedua-dua paderi itu menyokong usaha 
para katekis dan berpesan bahawa pelay-
anan bukan hanya kepada aktiviti berdoa 
sahaja namun haruslah juga disertai dengan 
hati dan tangan yang memberi. Mereka turut 
berharap agar umat yang diberikan bantuan 
kelak menyedari bahawa Gereja sentiasa 

mendengar dan membantu mereka.
Program khas amal bantuan Covid-19 an-

juran Komiti Katekis tersebut akan berakhir 
pada 30 Mei 2020. Selepas Katekis Simon 
Masusih mengedarkan surat memohon ke-
murahan hati para katekis dan umat bagi 
memberi sumbangan, sudah ada 17 kampit 
beras dan pelbagai barangan dapur telah 
dikumpulkan (ketika artikel ini ditulis). — 
Marcus Angang 

COVID-19, Komiti Katekis Paroki Kuala Penyu beramal

Fr Nik bersama kanak-kanak dalam salah satu lawatan pastoralnya sebelum PKP. Kredit gambar: FB Cahaya Kinabalu. 
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Sahabat kecil Yesus
Hello adik-adik,

Tahukah adik-adik, apa 
itu Laudato Si? Laudato 
Si merupakan ensiklik Sri 
Paus Fransiskus tentang 
alam iaitu “rumah kita 
bersama”. Ia ditulis lima 
tahun lalu dan pada minggu 
ini, kita merayakan ulang 
tahun kelima ensiklik ini. 
Mengapa Sri Paus menu-

lis Laudato Si? Sri Paus 
mahu mengajak kita untuk 
mengubah gaya hidup kita 
agar lebih menghormati, 
memulih dan mengekalkan 
kelestarian alam sekitar. 
Contohnya penggunaan 

plastik. Masih ramai adik-
adik yang menggunakan 
penyedut minuman plastik, 
menggunakan beg plastik, 
piring pakai buang dan se-
bagainya. 
Tahukah adik-adik, 

plastik tidak dapat dilu-
puskan. Apa kata kita mula 
mengubah cara hidup kita 
dengan langkah kecil tetapi 
memberi kesan yang sangat 
baik kepada alam misalnya 
membawa beg sendiri bila 
ke pasar raya, membawa 
bekas makanan sendiri dari 
rumah, mengamalkan kitar 
semula, menanam pokok 
dan banyak lagi. 
Adik-adik, bumi ini ada-

lah rumah kita bersama. 
Jika kita terus merosak-
kan alam, di mana lagi kita 
dapat tinggal? 
Auntie juga berharap 

agar adik-adik dapat mem-
baca ensiklik Laudato Si 
bersama ibu bapa. Jadi-
lah penjaga dan pelindung 
bumi!

Salam Sayang
Auntie Melly 

Dalam Kitab Kejadian, Adam dan Hawa, manusia pertama ciptaan Tuhan. 
Mereka dilantik oleh Tuhan untuk menjadi penjaga "bumi"

Cari 13 perbezaan pada gambar di bawah. 

Adik-adik, bersama dengan ibu bapa, bincang 
bagaimana kita dapat menjaga bumi dan 

apakah gaya hidup kita yang perlu diubah agar 
tidak merosakkan bumi? 

Mari Menyayangi
alam ciptaan Tuhan! 

Warnakan 
gambar ini 
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Supaya engkau dapat Menceritakan 
Kepada Anak Cucu mu (Kel 10:2)

Saya ingin mengkhususkan pesan 
tahun ini pada tema “Cerita”, 
kerana saya yakin, supaya tidak 

tersesat, kita perlu menghirup kebe-
naran dari cerita-cerita yang baik: 
cerita yang membangun, bukan yang 
menghancurkan; cerita yang mem-
bantu untuk menemukan kembali 
akar dan kekuatan untuk bergerak 

maju bersama. 
Di tengah-tengah hiruk-pikuk su-

ara dan pesan membingungkan yang 
mengelilingi kita, kita memerlukan  
cerita manusiawi, yang berbicara ten-
tang diri kita sendiri dan segala kein-
dahan di sekitar kita. 

Sebuah cerita yang mampu me-
mandang dunia dan peristiwa-peristi-

wa yang terjadi dengan penuh kelem-
butan, dan yang dapat  menceritakan 
bahawa kita adalah bahagian dari 
sebuah permaidani yang hidup dan 
saling terhubung. 

Sebuah cerita yang dapat mengung-
kapkan jalinan benang yang meng-
hubungkan kita satu sama lain. — Sri 
Paus Fransiskus

Manusia adalah makhluk pencerita. Sejak 
kecil kita mempunyai “rasa lapar” akan 
cerita sebagaimana kita lapar akan ma-
kanan. Sama ada  cerita berbentuk don-
geng, novel, filem, lagu, mahupun berita; 
cerita yang mempengaruhi kehidupan 
kita, bahkan tanpa kita sedari. Kita ser-
ing memutuskan apa yang benar atau apa 
yang salah berdasarkan karakter/tokoh-
tokoh dan cerita- cerita yang terakam 
dalam diri kita. Cerita-cerita tersebut 
membekas dan mempengaruhi keyakinan 
dan perilaku kita. Cerita-cerita itu da-
pat pula membantu kita memahami dan 
mengetahui siapa diri kita sesungguhnya.

Kita tidak hanya menenun pakaian, 
tetapi juga menenun cerita: sesungguhnya, kemampuan manusiawi 
untuk “menenun” (Latin: texere) tidak hanya mengacu pada kata 
“tekstil”, tetapi juga “teks”. Pelbagai cerita dari setiap masa memiliki 
sebuah “mesin tenun”umum: struktur yang meliputi figura “para pahl-
awan”, bahkan pahlawan dalam kehidupan sehari-hari dalam meng-
hadapi situasi-situasi sukar,  melawan kejahatan yang didorong oleh 
sebuah kekuatan yang membuat mereka berani, iaitu  kekuatan cinta 
kasih. Dengan membenamkan diri kita dalam cerita-cerita tersebut, 
kita dapat menemukan kembali motivasi-motivasi kewiraan untuk 
menghadapi pelbagai tantangan dalam hidup.

1. Menenun cerita 
Jika kamu memakannya, kamu akan menjadi sep-
erti Tuhan “ (bdk. Kej 3:4). Godaan ular ini me-
nyisipkan sebuah simpul yang sulit dilepaskan 
dalam alur sejarah. “Jika kamu memiliki, kamu 
akan menjadi, kamu akan mendapatkan…”. Inilah 
pesan yang terus dibisikkan sampai hari ini oleh 
orang-orang yang menggunakan storytelling untuk 
tujuan pemanfaatan (Eksploitasi-red) Ada begitu 
banyak cerita yang meyakinkan kita bahawa untuk 
berbahagia kita harus terus menerus mendapatkan, 
memiliki dan mengonsumsi. Bahkan kita mungkin 
tidak menyedari betapa kita kerap menjadi rakus 
dalam membicarakan hal buruk dan bergosip atau 
berapa banyak kekerasan dan dusta yang kita kon-
sumsi. 

Pelbagai platform komunikasi memproduksi ce-
rita-cerita destruktif dan provokatif yang mengikis 
dan menghancurkan benang-benang yang rapuh 
dalam kehidupan bersama. Kita memerlukan ke-
beranian untuk menolak cerita yang palsu dan ja-
hat. Kita memerlukan kesabaran dan penegasan ro-
hani untuk menemukan kembali cerita-cerita yang 
membantu kita untuk tidak kehilangan benang di 
antara banyaknya permasalahan sekarang ini; ce-
rita yang mengungkapkan kebenaran tentang siapa 
diri kita sesungguhnya, juga dalam kepahlawanan 

yang diabaikan dalam kehidupan sehari-hari.
Pada era di mana pemalsuan menjadi semakin 

canggih, bahkan mencapai tingkat eksponensial 
(seperti rekayasa materi digital), kita memerlukan  
kebijaksanaan untuk menerima dan menciptakan 
cerita-cerita yang indah, benar dan baik. Kita me-
merlukan keberanian untuk menolak cerita yang 
palsu dan jahat. 

Kita memerlukan kesabaran dan penegasan ro-
hani untuk menemukan kembali cerita-cerita yang 
membantu kita untuk tidak kehilangan benang di 
antara banyaknya permasalahan sekarang ini; ce-
rita yang mengungkapkan kebenaran tentang siapa 
diri kita sesungguhnya, juga dalam kepahlawanan 
yang diabaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kitab Suci adalah cerita dari segala 
cerita. Betapa banyaknya peristiwa, 
bangsa dan peribadi yang dikisah-
kan kepada kita! Hal ini menunjuk-
kan kepada kita bahawa sejak awal, 
Tuhan  adalah sang pencipta dan 
sekaligus narator. 

Judul dari Pesan tahun ini diambil 
dari Kitab Keluaran, sebuah kisah 
mendasar alkitabiah yang melihat 
Tuhan  campur tangan dalam ce-
rita umat-Nya. Ketika anak-anak 

Israel yang diperhamba berseru ke-
pada-Nya, Tuhan  mendengar dan 
memperhatikan mereka” (Kel 2: 
24-25). Ingatan Tuhan  membawa 
pembebasan dari penindasan, yang 
datang melalui pelbagai tanda dan 
keajaiban. 

Dan pada titik inilah Tuhan mem-
berikan kepada Musa makna dari 
semua tanda-tanda itu: “Dan su-
paya engkau dapat menceriterakan 
kepada anak cucumu tanda-tanda 

mukjizat mana yang telah Kulaku-
kan di antara mereka, supaya kamu 
mengetahui, bahawa Akulah Tu-
han!” (Kel 10:2). 

Pengalaman Keluaran mengajar-
kan kepada kita bahawa pengeta-
huan tentang Tuhan  diteruskan dari 
generasi ke generasi dengan men-
ceritakan kisah bagaimana Ia terus 
membuat diri-Nya hadir. Tuhan  ke-
hidupan dikomunikasikan dengan 
menceritakan kehidupan.

Cerita kita sendiri menjadi ba-
hagian  dari setiap cerita agung. 
Ketika kita membaca Kitab Suci, 
kisah-kisah orang-orang kudus, 
dan juga narasi-narasi yang telah 
mampu membaca jiwa manusia 
dan mengungkapkan keindahan-
nya, Roh Kudus memiliki kebe-
basan untuk menulis di dalam hati 
kita, memperbaharui dalam diri 
kita ingatan tentang siapa diri kita 
di mata Tuhan. 

Bercerita kepada Tuhan bererti 
masuk ke dalam tatapan cinta-
Nya yang berbelas-kasih kepada 
kita dan orang lain. Kita dapat  
menceritakan kepada-Nya kisah-
kisah yang kita jalani, membawa 
orang-orang dan mempercayakan 
berbagai situasi dalam kehidupan 
kita. 

Marilah kita meminta bantuan 
kepada Sang Bonda, yang telah 
mengetahui cara melepaskan ika-
tan simpul-simpul kehidupan den-
gan kekuatan cinta yang lembut:

O Maria, perempuan dan Bonda, 
engkau telah menenun Sabda 

ilahi di dalam rahim-Mu, engkau 
telah menceritakan karya Tuhan  

yang luar biasa di sepanjang 
hidupmu. Dengarkanlah cerita-
cerita kami, simpanlah dalam 

hatimu dan jadikanlah milikmu 
sendiri, juga cerita-cerita yang 

tidak seorang pun mahu menden-
garkannya. Ajarilah kami untuk 

mengenal kembali benang-
benang baik yang memandu 

jalan cerita. 
Lihatlah kumpulan simpul-simpul 

kusut dalam hidup kami yang 
melumpuhkan ingatan kami. 

Dengan tanganmu yang 
halus, setiap benang kusut dapat 

dilepaskan. O Wanita yang 
penuh Roh, Ibu yang penuh 

kepercayaan, berikanlah juga 
kami inspirasi. Bantulah kami 

untuk membangun cerita-cerita 
perdamaian, cerita-cerita yang 
mengarah menuju masa depan. 
Dan tunjukkanlah kepada kami 

jalan untuk menghidupinya 
bersama.

Roma, di Basilika Santo Yo-
hanes Lateran, 24 Januari 2020,

Peringatan Santo Fransiskus 
dari Sales

Paus Fransiskus

                                                Hidup Menjadi Cerita 

2. Tidak semua cerita adalah baik

3. Cerita dari segala cerita 5. Sebuah cerita yang memperbaharui kita

4. Sebuah cerita yang diperbaharui 
Cerita tentang Kristus bukanlah se-
buah warisan masa lalu; melainkan 
cerita kita sendiri yang selalu aktu-
al. Cerita ini menunjukkan kepada 
kita bahawa Tuhan  memberi per-
hatian mendalam kepada manusia, 
kedagingan kita, dan sejarah kita, 
sampai Dia sendiri menjadi manu-
sia, menjadi daging dan menjadi 
sejarah. 

Hal itu juga menunjukkan ke-
pada kita bahawa tidak ada cerita 
manusia yang tidak signifikan 
atau tidak bernilai. Sesudah Tuhan  
menjadi Cerita, dalam erti tertentu, 
setiap cerita manusia adalah cerita 
ilahi. Dalam cerita setiap orang, 

Bapa melihat kembali cerita ten-
tang Putera-Nya yang turun ke 
bumi. Setiap cerita manusia me-
miliki martabat yang luar biasa. 
Kerana itu, kemanusiaan layak 
mendapatkan cerita-cerita luhur, 
yang keluhurannya  sungguh mem-
pesona seperti yang telah diangkat 
oleh Yesus.

Kalian – sebagaimana ditulis 
oleh Santo Paulus – adalah surat 
Kristus, yang ditulis oleh pelayan 
kami, ditulis bukan dengan tinta, 
tetapi dengan Roh dari Tuhan  yang 
hidup, bukan pada loh-loh batu, 
melainkan pada loh-loh daging, 
iaitu  di dalam di hati manusia” (2 

Kor 3:3. Sesungguhnya, mengingat 
(re-cordare) bererti membawa hati 
(Lat. cor), “menulis” di hati. 

Berkat karya Roh Kudus, setiap 
cerita, bahkan cerita yang paling 
terlupakan, juga cerita yang tampa-
knya ditulis pada garis yang paling 
bengkok sekalipun, dapat menjadi 
inspirasi dan dapat dilahirkan kem-
bali seperti sebuah karya agung; 
menjadi pelengkap Injil.

Pesan Sri Paus Fransiskus sempena Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke- 54, 24 Mei 2020 



BM 6 HERALD Mei 24, 2020bahasa malaysia

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
merayakan peringatan 100 tahun 
kelahiran Santo Yohanes Paulus 
II dengan mempersembahkan 
Misa Kudus di altar tempat Sri 
Paus yang berasal dari Poland itu 
dimakamkan di Basilika Santo 
Petrus. 

Misa 18 Mei 2020 yang diikuti 
umat dengan jumlah terbatas mer-
upakan Misa pertama yang dibuka 
untuk umum setelah hampir dua 
bulan ditangguhkan kerana pande-
mik coronavirus. 

Dalam homilinya, Sri Paus 
mengingatkan kita bahawa Tuhan 
mengasihi umat-Nya, dan pada 
masa-masa manusia menghadapi 
kesukaran, Dia “mengunjungi” 
mereka dengan mengutus orang 
suci atau nabi.

Dalam kehidupan Sri Paus Yo-
hanes Paulus II, kita dapat meli-
hat seorang pemuda diutus Tuhan, 
disiapkan oleh-Nya, dan menjadi-
kannya Uskup dan Si Paus untuk 
membimbing Gereja Tuhan. “Hari 
ini, kita dapat mengatakan bahawa 
Tuhan mengunjungi umat-Nya,” 
kata Paus.

Bapa Suci memusatkan perha-
tian pada tiga sifat khusus yang 
menandai kehidupan Yohanes 
Paulus II: doa, kedekatan, dan be-
las kasihan.

Meskipun sentiasa mempunyai 
banyak tugas, Yohanes Paulus II 
selalu mencari waktu untuk ber-
doa. “Dia tahu betul bahawa tugas 
pertama uskup adalah berdoa,” 
kata Fransiskus seraya menga-
takan itulah ajaran Santo Petrus 
dalam Kisah Para Rasul. “Tugas 
pertama uskup adalah berdoa,” ul-
angnya. "Yohanes Paulus “tahu hal 
ini, dan melakukannya”.

Santo Yohanes Paulus II juga 
dekat dengan umat, tidak terlepas 
atau terpisah dari mereka, malah 
berkeliling dunia untuk mencari 
mereka. Dalam Perjanjian Lama 

pun kita dapat melihat bagaimana 
Tuhan secara unik dekat dengan 
umat-Nya. Kedekatan ini memun-
cak dalam Inkarnasi, ketika Yesus 
sendiri tinggal di antara umat-Nya. 

Yohanes Paulus mengikuti tel-
adan Yesus, Gembala yang Baik, 
yang mendekati semua orang,  
baik orang besar dan orang kecil 
serta yang jauh." 

Akhirnya, Sri Paus Fransiskus 
berkata, Santo Yohanes Paulus 
II sangat luar biasa kerana cin-
tanya pada keadilan. Cintanya 
pada keadilan adalah hasrat akan 
keadilan yang dipenuhi oleh belas 
kasihan (kerahiman). Kerana itu, 
Yohanes Paulus juga seorang yang 
berbelas kasih, “kerana keadilan 
dan belas kasihan berjalan seir-
ing.” Yohanes Paulus, yang beru-
saha keras meningkatkan devosi

Kerahiman Ilahi, percaya ba-
hawa keadilan Tuhan “memiliki 
wajah kerahiman ini, sikap kera-
himan ini.”

Sri Paus Fransiskus mengakhiri 
khutbahnya dengan doa semoga 
Tuhan memberikan kepada kita 
semua, dan khususnya kepada 
para pastor (gembala), rahmat 
doa, rahmat kedekatan, dan rah-
mat keadilan dalam belas kasihan, 
dan keadilan yang dipenuhi belas 
kasihan. — media Vatikan 

NEW DELHI: Perintah Kawalan 
Pergerakan di India yang bertu-
juan mengawal penularan pan-
demk coronaviru menyebabkan 
beberapa ulama Muslim dan Hin-
du menggunakan aplikasi dan lay-
anan panggilan video dalam talian 
untuk pemakaman.

Tetapi para paderi Katolik tidak 
akan meniru apa yang dilakukan 
para ulama Muslim dan Hindu 
dalam menggunakan aplikasi on-
line untuk pemakaman semasa 
tempoh lockdown tersebut. 

Father Paul Moonjely dari New 
Delhi mengatakan tidak ada lay-
anan pemakaman digital untuk 
umat Katolik di ibu kota negara itu 
semasa fasa lockdown. Sebaliknya  
para paderi memastikan bahawa 
mereka dapat pergi ke kuburan 
untuk upacara pemakaman.

“Gereja percaya akan kehidu-
pan setelah kematian,” kata Pas-
tor Paul. “Dan kerana itu, upacara 
terakhir dilakukan dengan cara se-
baik mungkin. Ini adalah perjala-
nan ke syurga dan harus dilakukan 
dengan sebaik mungkin. Tidak se-
orang pun dari umat Katolik yang 
penguburannya dilakukan secara 
online,” kata Fr Paul.

“Kami menjaga jarak sosial 
dan mengambil semua tindakan 
pencegahan semasa pemakaman. 
Namun, kehadiran fizikal yang 
ramai tidak dibenarkan," tambah 
Fr Paul.

Menurut Uskup Francis Serrao 
dari Shimoga, Karnataka, ‘E-Fu-
nerals’ tidak diizinkan dalam aga-
ma Kristian. Untuk pelaksanaan 
sakramen seseorang harus hadir 
secara fizikal, katanya.

Kami tidak dapat memberikan 
sakramen melalui aplikasi online. 
Kami tidak dapat menggunakan 
media untuk Misa dan mengata-
kan ini adalah Misa regular atau 
layanan apa pun dalam hal ini," 
tegas uskup Serrao. 

Namun, uskup itu mengatakan 
jika layanan itu bersifat spiritual 
maka diizinkan sejauh para peser-
ta mengambil bagian dalam doa 
dan itu bermanfaat bagi pertum-
buhan rohani mereka.

“Tapi itu tidak menjadi sakra-
men,” jelasnya.

Pada 14 Mei, India memiliki 
lebih dari 78,000 kes sah dijang-
kiti coronavirus yang telah mera-
gut nyawa lebih dari 2,500 orang 
di negara itu. — ucan 

Gereja Katolik tolak 
pemakaman online 

ROMA: Kongregasi untuk Iba-
dah Ilahi dan Disiplin Sakramen 
mengeluarkan dekri pada hari 18 
Mei 2020 yang secara rasmi men-
ulis perayaan Santa Maria Faus-
tina (Helena) Kowalska, perawan, 
dalam Kalendar Umum Romawi.

Dekri, yang dikeluarkan atas 
nama Sri Paus Fransiskus, dike-
luarkan pada hari yang sama pada 
masa Gereja merayakan 100 kela-
hiran Karol Wojtyla. Pemuda dari 
Poland yang kemudian menjadi 
Santo Paus Yohanes Paulus II itu 
mengkanonisasi Santa  Faustina 
tahun 2000.

Peringatannya akan dirayakan 
di seluruh dunia pada 5 Oktober.

Keputusan dari Kongregasi 
untuk Ibadah Ilahi dan Disiplin 
Sakramen bertarikh 18 Mei 2020 
itu ditandatangani oleh prefek dan 
setiausaha kongregasi itu, masing-
masing Robert Kardinal Sarah dan 
Uskup Agung Arthur Roche.

“Rahmat-Nya turun-temurun 
atas orang yang takut akan Dia” 
(Luk 1:50). Yang Perawan Ma-
ria nyanyikan dalam Magnificat, 
yang mengkontemplasikan karya 
penyelamatan Tuhan yang memi-
hak setiap generasi manusia itu, 
bergema dalam perjumpaan-per-
jumpaan spiritual Santa Faustina 

Kowalska yang, melalui karunia 
surgawi, melihat dalam Tuhan 
Yesus Kristus wajah Bapa yang 
penuh belas kasih dan mewarta-
kannya,” tulisnya.

Santa Faustina dilahirkan di 
desa Głogowiec, dekat Łódź, di 
Poland pada tahun 1905, dan men-
inggal di Krakow tahun 1938.

Santa itu menghabiskan hidupn-
ya yang singkat di kalangan para 
biarawati Bonda Berbelaskasih, 
dan dengan murah hati menyesuai-
kan diri dengan panggilan yang ia 
terima dari Tuhan dan mengem-
bangkan kehidupan spiritual yang 
intens, kaya akan karunia rohani 
dan rukun dalam iman dengan 
mereka. — mediaVatikan 

NEW DELHI: Sebilangan besar 
paderi keuskupan Faridabad di 
utara India telah memutuskan un-
tuk memberikan gaji satu bulan 
mereka kerana tabung gereja yang 
semakin susut akibat lockdown 
di seluruh negara. Pada 17 Mei, 
ketua keuskupan Syro-Malabar, 
Uskup Agung Kuriakose Bharani-
kulangara mengumumkan pengu-
rangan 50 peratus yuran tahunan 
dari paroki ke kuria keuskupan.

Keputusan terbaharu ini ber-
laku kerana India memperpanjang 
tempoh lockdown fasa keempat. 
Perdana Menteri India, Narendra 
Modi mengumumkan perintah 
kawalan pergerakan pada Mac 4 
sehingga 31 Mei, namun disebab-
kan virus Covid-19 masih menu-
lar, maka lockdown diperpanjang 
sehingga 17 Mei. 

Penutupan Gereja menyebakan 
ketiadaan kolekte dan sumbangan 
menyebabkan dana Gereja semak-
in menyusut. 

Jurucakap Gereja, Father Ginto 
Tom, mengatakan bahawa bebera-
pa paroki sekarang bergelut untuk 
menampung perbelanjaan, ter-
masuk gaji bulanan imam mereka.

"Dalam konteks ini, para pa-
deri keuskupan Faridabad dengan 
murah hati memberikan gaji satu 

bulan mereka untuk meringankan 
beban paroki dan masyarakat.” 

Fr Tom menyatakan baha-
wa para paderi telah menyahut 
cabaran “menyerahkan gaji” (sal-
ary challenge) dan menyokong 
keputusan paroki memberikan 
separuh sumbangan paroki ke-
pada beberapa keuskupan lain 
yang lebih memerlukan sementara 
memohon kemurahan hati umat 
untuk memberi sumbangan kasih. 

"Sikap solidariti para imam ini 
harus dihargai," tambahnya.

"Cabaran gaji atau salary chal-
lenge" pertama kali dibuat oleh 
kerajaan pusat pada 30 April un-
tuk mengumpulkan dana bagi me-
mutuskan rantaian Covid-19.

Jabatan Hasil meminta pega-
wainya menyumbangkan gaji satu 
hari setiap bulan untuk tahun fiskal 
penuh hingga Mac 2021 untuk 
membantu pemerintah dalam per-
tempuran menentang Covid-19. 

Pada 14 Mei, Presiden India 
Ram Nath Kovind memutuskan 
untuk melepaskan 30 peratus ga-
jinya sepanjang tahun selain men-
garahkan pegawai untuk mengam-
bil langkah berjimat cermat. 

Di Keuskupan Faridabad, 
Uskup Agung Bharanikulan-
gara memuji keputusan berani 
para paderinya sebagai langkah 
mulia, kerana sanggup menyahut 
“cabaran gaji” di peringkat gereja. 
— mattersindia

Paderi di India, sahut 
“salary challenge” 

Fransiskus pada Misa publik 
pertama: Ajak umat teladani sikap 
doa Santo Yohanes Paulus II 

Perayaan Santa Faustina 
dimasukkan dalam kalendar 
Umum Romawi 
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Menjadi ‘mikrofon’ Tuhan 
Sempena Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-54, beber-

apa orang jurnalis Katolik memberikan perkongsian 
mereka bagaimana mereka berjuang menjadi 'mikrofon' 
Tuhan yang menjadi suara bagi kaum miskin dan lemah 
serta menggunakan suara kebenaran Tuhan dalam dunia 
sekular. 

Salam damai dalam kasih Kris-
tus. Sebagai wartawan Katolik 
yang juga bertugas dalam syari-
kat sekular, ‘worldview’ saya 
berbanding rakan-rakan journalis 
yang lain sudah tentu agak ber-
beza. 

Ini kerana saya memandang 
setiap insiden dari biji mata se-
orang Katolik. Ia sudah tentu 
mempengaruhi laporan atau ar-
tikel yang saya buat. 

Memang sebagai wartawan kita 
dipinta agar jangan bias dalam 
laporan kita, tapi saya percaya 
setiap laporan akan menyelitkan 
sedikit nada prejudis identiti si 
penulis. 

Sebagai seorang Kristian kita 
percaya bahawa nilai-nilai Injil 
adalah landasan hidup yang pal-
ing ideal untuk kesejahteraan se-

jagat. Justeru 
di sinilah ruang 
bagi saya untuk 
menjadi ‘mik-
rofon Tuhan’ 
dan cuba untuk 
membuka hati 
dan minda si 
pembaca ter-
hadap kebenaran dan kasih Tuhan 
jika keadaan mengizinkan. Se-
lain itu, saya juga terlibat dalam 
Komiti SOCCOM di St Peter 
Claver Ranau, di mana kami giat 
melaporkan aktiviti-aktiviti kero-
hanian yang berlaku di paroki ini 
melalui pelbagai saluran media 
massa. 

Selamat menyambut Hari Min-
ggu Komunikasi Sedunia tahun 
2020, semoga Tuhan memberkati.  
—Clarence GD, Daily Express

Menjadi mikrofon Tuhan dalam dunia berita sekular 

Saya seorang yang sangat mencin-
tai bahasa ibunda iaitu bahasa Du-
sun. Sejak kecil ibu bapa berko-
munikasi dengan saya dan adik 
beradik dalam bahasa ibunda. 
Maka saya teruskan tradisi ber-
cakap dalam bahasa Dusun ini ke-
pada anak-anak saya.

Di rumah dan di tempat awam, 
saya tidak segan bercakap baha-
sa Dusun. Ramai yang memberi 
reaksi positif dan negatif apabila 
mendengar saya menggunakan ba-
hasa ibunda dengan anak-anak. 

Bagi yang positif, mereka meng-
galakkan saya agar terus berbang-
ga dengan bahasa ibunda manakala 
bagi yang negatif, mereka menga-
takan anak-anak saya kelak sukar 
bergaul atau mendapatkan kawan 
di sekolah. 

Saya sendiri sudah membuktikan 
meskipun saya berbahasa Dusun 
sejak kecil, saya tidak ada masalah 
pergaulan atau pelajaran! Begitu 
juga dengan anak-anak saya.

Lihatlah para misionari dan pa-
deri berbangsa asing datang me-
nyebarkan Khabar Gembira di 

Sabah, mereka begitu fasih berba-
hasa Kadazan Dusun, malah mere-
ka jugalah yang selalu menasihati 
orang-orang Kadazan Dusun untuk 
mempertahankan bahasa   ibunda. 

Malah, ramai orang asing yang 
datang ke Sabah dan belajar bahasa 
tempatan kerana mereka tertarik 
dengan kelembutan dan kekayaan 
bahasa ibunda kita.

Menjadi 'mikrofon' untuk mem-
promosi dan memperjuangkan ba-
hasa ibunda tidak mudah, namun 
jika bukan kita, bahasa ibunda ini 
pasti akan pupus. — Jennifer Tin-
ing, St Hilary, Timbang, K.B

Menjadi mikrofon Tuhan dengan memperjuangkan 
bahasa ibunda 

Saya seorang yang suka berkongsi 
cerita terutama pengalaman hidup.  

Bagi saya,  dengan berkong-
si pengalaman kepada orang 
lain,  saya bukan saja membawa 
diri saya untuk melihat dan me-
renung perjalanan hidup saya 
sendiri tetapi juga membantu 
orang lain dalam perjalanan ini.  

Saya melibatkan diri sebagai Pem-
bimbing Pelajar Sekolah Minggu 
selama hampir 15 tahun.  Saya 
berusaha menjadi ‘mikrofon’ Tuhan 
dengan cara mengongsikan cin-
takasih Tuhan kepada mereka.  

Melayani sebagai pembimbing 
memberikan saya semangat dan 
kegembiraan yg sukar diungkapkan.  

Hari Ahad adalah hari yang 
sentiasa saya nantikan untuk ber-
sama-sama dengan pelajar saya.  
Walaupun dalam situasi yg sukar 
sekarang ini,  namun saya berusaha 
untuk melakukan sesuatu supaya 
pembelajaran pelajar PMG tetap 
diteruskan. —Christina David, 
Catholic Sabah 

Pada mulanya, 
tidak terlintas 
di fikiran saya 
untuk bekerja 
dalam bidang 
pelayanan ko-
munikasi. Bi-
dang ini bukan-
lah kepakaran 
saya dan saya tidak ada pengalaman 
menulis berita, apatah lagi pengala-
man membuat liputan acara dan 
membuat laporan tentangnya. 

Saya memikirkan (atau takut) 
bagaimana menulis, mengambil 
gambar dan perkara-perkara tekni-
kal. Namun setelah beberapa tahun, 
saya menyedari bahawa apa yang 
saya perlukan ialah mendengar den-
gan tekun agar saya dapat menyalur-
kan maklumat dengan betul. 

Sama ada dalam Misa pentah-
bisan, majlis kesyukuran, ulang 
tahun, majlis Krismas untuk warga 
emas, isu-isu migran, pertemuan 
isu-isu alam sekitar, seminar kateke-
tikal atau acara kecil agama, Tuhan 
sentiasa bercakap di mana-mana, 
melalui manusia dan kisah-kisah 
mereka. 

Dan sempena Hari Komuni-
kasi Sosial Sedunia yang bertema, 
Hidup ini adalah   pada penghujung 
hari, melalui kisah dari acara dan 
orang-orang yang saya temui,  saya 
yakin, dengan rahmat-Nya, saya 
telah memperoleh pesan-Nya, untuk 
dikongsikan dengan semua orang. 
— Linda Edward, Catholic Sabah 

Menjadi mikrofon 
suara Tuhan yang 
adil dan berkuasa 

TOKYO, Jepun: Pemimpin umum ke-30 Seri-
kat Yesus atau Yesuit, meninggal di Tokyo, 
Jepun, pada 20 Mei. Dia berusia 84 tahun. 
Father Adolfo Nicolás, seorang Yesuit berasal 
dari Sepanyol, memimpin ordo religius terbe-
sar di dunia itu, selama lapan lapan tahun dari 
2008 hingga 2016.

Imam yang sudah menderita sakit selama 
beberapa waktu itu, bertemu dengan Sri Paus 
Fransiskus, juga seorang Yesuit, pada 26 No-
vember 2019, semasa kunjungan Sri Paus ke 
Jepun. 

“Dengan kesedihan, tetapi pada saat yang 
sama penuh dengan rasa terima kasih, saya 
ingin menyampaikan kepada anda sekalian ba-
hawa hari ini … Tuhan memanggil Pastor Ado-
lfo Nicolás, mantan pemimpin umum kita,” de-
mikian pesan dari Pastor Arturo Sosa, superior 
jenderal Yesuit  masa ini.

Pastor Nicolás terpilih sebagai superior jen-
deral Yesuit pada 2008, menggantikan Pastor 
Peters Hans Kolvenbach.

Semasa memimpin kongregasi, kata Pastor 
Sosa, Pastor Nicolas dikenali sebagai seorang 
yang  memiliki “selera humor, keberanian, dan 
kerendahan hati.”

Dia adalah seseorang dengan semangat pe-
layanan yang menggembirakan kepada orang 
lain, dan tetap tersenyum meskipun di tengah-
tengah pekerjaan yang memberi tekanan.  

“Sebagai pemimpin umum, beliau membawa 
panggilan misionarinya yang mendalam bagi 
tarekat, yang membantu kami melihat keseja-
gatan misi dari perspektif dan keinginan untuk 

menyajikan Khabar Baik di seluruh penjuru 
dunia,” tambahnya.

Pastor Sosa mengatakan bahawa Pastor 
Nicolás tidak pernah lelah mengingatkan kami 
akan kedalaman kehidupan spiritual dan ke-
dalaman intelektual sebagai karakteristik dari 
panggilan Serikat. Yesus.

“Dia memilih preferensi kerasulan universal 
dan mempromosikan restrukturisasi Serikat 
untuk beradaptasi dengan realiti baharu dunia 
dan lembaga kerasulan kita,” kata Pastor Sosa.

Pastor Nicolás melayani Serikat Yesus dalam 
pelbagai pelayanan, termasuk sebagai akademi 
yang mengajar teologi di Jepun dan sebagai di-
rektur East Asian Pastoral Institut di Ateneo de 
Manila di Filipina. — ucan 

Para pemimpin Gereja di seluruh Asia 
bersatu dalam menyahut seruan Sri Paus 
Fransiskus untuk peduli pada ciptaan saat 
Gereja Katolik merayakan peringatan 
lima tahun ensiklik Laudato si pada min-
ggu ini. 

Di Malaysia, beberapa keuskupan mis-
alnya Keuskupan Keningau telah melan-
carkan kit Laudato Si untuk Kanak-kanak, 
yang mengajak kanak-kanak mengenal 
ensiklik Laudato Si serta membuat pel-
bagai aktiviti mesra alam. Malah kanak-
kanak turut menghantar video dan gam-
bar mereka dalam talian membuat aktiviti 
berpandukan kit tersebut. 

Dalam sebuah pesan video, Kardinal 
Ignatius Suharyo dari Jakarta meminta 
umat beriman untuk memiliki “hati yang 
mulia” serta menjadikan bumi sebagai 
tempat yang sejahtera dan damai untuk 
semua ciptaan.

Di Pakistan, Uskup Indrias Rehmat dari 
Faisalabad mengingatkan orang-orang 
Kristian untuk berkomitmen dalam “mer-
awat dan memanfaatkan sumber daya 
dan ciptaan Tuhan dengan perhatian dan 
kasih.”

Prelatus itu menghimbau umat beri-
man untuk menggunakan produk-produk 
mesra alam ramah lingkungan, bukan 
kantung plastik yang tidak dapat dikitar 
semula, yang menimbulkan ancaman bagi 
kesihatan masyarakat dan alam sekitar, 
lapor media Vatikan. 

Gereja di India melancarkan buku ke-
cil yang mempromosikan gaya hidup 
berkelanjutan bahkan selama pandemik 
coronavirus.

Juga di India, imam Redemptorist, Fa-
ther Ivel Mendanha menerbitkan serang-
kaian video yang berisikan refleksi harian 
tentang kepedulian terhadap alam sekitar. 

Manakala para Yesuit di India juga telah 
mendorong para pelajar untuk bergabung 
dengan kelompok “Tarumitra (Friends 
of Trees),” sebuah organisasi mahasiswa 
yang bertujuan untuk melindungi dan 
mempromosikan alam yang sihat. —               
disadur pelbagai media Katolik 

Menjadi mikrofon cerita cinta Tuhan kepada manusia 

Mantan superior Yesuit, Fr Adolfo 
Nicolás, meninggal di Tokyo

Asia bersatu sahut seruan Sri 
Paus merawat ciptaan Tuhan 

Kanak-kanak di Keuskupan Keningau 
belajar membuat enzim organik. Gambar: 
FB KKACT Keuskupan Keningau. 



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 24, 2020 

Selamat menyambut Ulang Ta-
hun ke-5 Laudato Si (Puji syukur 
kepada-Mu Tuhan ku). Tema 
perayaan kali ini adalah "Every-
thing is connected" ("segalanya 
saling berhubungkait").

Minggu Laudato Si diisyti-
harkan oleh Sri Paus Fransis-
kus  diadakan pada 16 - 24 Mei. 
Kita umat diajak untuk satu hati 
merefleski, berdoa dan mengam-
bil usaha-usaha untuk menjamin 
masa depan yang lebih baik bagi 
bumi kediaman kita bersama.

Saudara saudari, 27 tahun 
yang lalu sewaktu saya mencari-
cari inspirasi pesan dan harapan 

apa yang perlu saya muatkan 
dalam Logo Keuskupan Ken-
ingau, perkara utama yang ter-
lintas dalam fikiran saya ialah 
berkaitan pemuliharaan alam 
sekitar. Demikianlah bagaimana 
terbentuknya gabungan warna 
pada Logo Keuskupan tersebut, 
dan inilah yang saya katakan: 
"Warna Hijau  berpinggir "In-
andus" melambangkan kehi-
jauan dan kemurnian ekologi 
Keuskupan Keningau yang 
harus disayangi dan dikawal 
dari bahaya-bahaya pencema-

ran. Ianya juga melambang-
kan harapan dan kesegaran 
hidup sepertimana impian Tu-
han Pencipta untuk umat ma-
nusia." Kata-kata tersebut ada 
dimuatkan dalam Buku Cendera 
Kenangan Penubuhan Keusku-
pan Keningau, 6hb Mei 1993.

Dua tahun sesudah penubu-
han Keuskupan Keningau, (1-5 
Mac 1995 - Seminar Perancan-
gan Pastoral), impian dan hara-
pan tersebut telah diungkapkan 
dalam Misi Keuskupan dalam 
kata-kata, "Umat Tuhan  Ber-

jalan Bersama Memperjuang-
kan Keamanan, Keadilan  dan 
Cinta Kasih serta Keharmoni-
an Alam Ciptaan Tuhan". Saya 
mengimbas kembali dua hal 
berkenaan pemuliharaan Alam 
Ciptaan Tuhan tersebut men-
unjukkan bahawa bagi kita di 
Keuskupan Keningau sejak pe-
nubuhannya, sudah menekankan 
tentang kepentingan penjagaan 
Alam sekitar iaitu  Bumi, rumah 
tempat tinggal kita bersama ini. 
Syukur kepada Tuhan setelah 
27 tahun kemudian iaitu pada 1 

September 2019 barulah Komisi 
Keharmonian Alam Ciptaan Tu-
han (KKACT) Keuskupan Ken-
ingau dapat direalisasikan seter-
usnya dilancarkan. 

Bersama team Komisi Kehar-
monian Alam Ciptaan Tuhan 
(KKACT), marilah kita Umat 
Tuhan  Keuskupan Kenin-
gau menyahut ajakan Sri Paus 
Fransiskus sempena Minggu 
Laudato Si (16 - 24 Mei 2020) 
ini dan seterusnya merealisasi-
kan cita-cita untuk masa depan 
yang cerah bagi bumi tempat 
kediaman kita bersama. Usaha 
untuk pemuliharaan alam seki-
tar adalah berterusan dan ianya 
memerlukan masa, kesabaran, 
pengorbanan dan kerjasama dari 
setiap kita. Usaha murni ini san-
gat "berhubungkait" dari pihak 
kita dan Tuhan  Pencipta sendiri. 
Prosesnya adalah menurut masa-
Nya sendiri, "Jikalau bukan 
Tuhan yang membangun ru-
mah, sia-sialah usaha orang 
yang membangun-Nya" (Maz. 
127:1).

"Kesatuan dan Kesetiaan Kita 
Umat Bersumber pada Yesus 

Kristus, Menuju Kepada 
Kekudusan-Nya"

Uskup Cornelius Piong
15 Mei 2020

Uskup Cornelius seru umat 
kekalkan kemurnian ekologi 

KENINGAU: Sempena 
ulang tahun ensiklik Sri 
Paus Fransiskus, Laudato 
Si' yang ke lima, Ketua 
Keuskupan Keningau, 
Uskup Cornelius Piong 
Keuskupan Keningau 
mengingatkan para umat 
akan kepentingan menjaga 
bumi, rumah kita bersama. 
Malah menurut prelatus itu, 
kemurnian ekologi Keusku-
pan Keningau merupakan 
inspirasi beliau semasa 
mencipta logo Keuskupan 
Keningau  27 tahun yang 
lalu. 

Berikut merupakan pesan 
penuh Uskup Cornelius: 

Uskup Cornelius Piong memberkati tanaman dan biji benih sempena Misa Kudus dalam talian 
sempena Hari Bumi. 

Pembukaan kembali Gereja harus teliti dan waspada
KUCHING: Kementerian Perpaduan 
Negara telah mengadakan pertemuan 
dalam talian dengan wakil-wakil badan 
agama pada 16 Mei. Ia dipengerusikan 
oleh menterinya, Halimah Mohamed 
Sadique.

Mesyuarat itu adalah untuk membin-
cangkan, mengumpulkan maklum balas 
dan mencadangkan rumah-rumah ibadat 
terpilih di zon hijau COVID-19 yang 
mungkin dibuka semula semasa Perintah 
Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) 
masih berkuatkuasa. SOP untuk pembu-
kaan semula masjid dan surau terpilih 
telah dikeluarkan sebelumnya.

Antara yang mengambil bahagian 
dalam perbincangan tersebut ialah wakil 
dari Federasi Kristian Malaysia, Majlis 
Gurdwara Malaysia, Persatuan Buddha 
Malaysia, Persatuan Buddha Muda Ma-
laysia dan Federation of Taoist Associa-
tions Malaysia.

Turut diwakili ialah Persatuan Pemuda 
Kristian Malaysia, Fo Guang Shan Ma-
laysia, Singapura, Thailand dan Indo-
nesia, National Evangelical Christian 
Fellowship Malaysia, Malaysia Hindu 
Sangam, Buddhist Missionaries Malay-
sia Society dan Majlis Gereja-gereja Ma-

laysia.
Uskup Agung 

Katolik Simon 
Poh, selaku 
Ketua Persatuan 
Gereja-gereja di 
Sarawak, dalam 
kenyataan akh-
bar pada 17 Mei 
m e n g a t a k a n : 
“Orang Kris-
tian di Sarawak 
sentiasa me-
nyokong  kera-

jaan dalam membendung COVID-19. 
Kami  telah menghentikan Misa hari 
Ahad bermula 15 Mac di Kuching dan 
kemudian di seluruh  negeri, bahkah leb-
ih awal dari tarikh PKP yang diumum-
kan oleh Perdana Menteri. 

Berita mengenai kemungkinan mem-
buka kembali rumah ibadat sudah pasti 
menggembirakan namun prelatus itu 
juga mengingatkan kita perlu untuk terus 
fokus khususnya dalam membendung 
penularan COVID-19. 

Sejak 12 Mei, sesuai dengan Undang-
undang Persekutuan, Kerajaan men-
gizinkan pembukaan beberapa sektor 

perniagaan dan pejabat. Begitu juga, 
UNIFOR Sarawak juga telah mengeluar-
kan kebenaran untuk pejabat paroki Ger-
eja di seluruh Sarawak dibuka. Uskup 
Simon menjelaskan, pejabat-pejabat 
paroki beroperasi dengan hati-hati dan 
tidak tergesa-gesa.  

“Apabila saya mengira 14 hari bia-
sa sebagai tempoh inkubasi jangkitan 
COVID-19 dari tarikh 12 Mei dan seter-
usnya, ini akan berlaku sekitar 26 Mei 
yang bertepatan dengan hari-hari sekitar 
Hari Raya, diikuti Gawai seminggu ke-
mudian iaitu pada 1 Jun. Saya  berdoa 
agar tidak ada kluster baharu dalam min-
ggu tersebut dan semoga kita bebas dari 
gelombang kedua COVID-19." 

"Walaupun saya gembira mahu mem-
buka kembali Gereja, saya berpendapat 
bahawa kita di Sarawak, tidak boleh 
terburu-buru. Kita perlu menganalisis 
statistik tempatan COVID-19 dengan 
teliti. Pada waktu yang sama, ada bai-
knya memulai persiapan pembukaan 
Gereja dan rumah-rumah ibadat dengan 
mengusahakan SOP dan protokol mas-
ing-masing. Saya sendiri sudah menge-
mukakan salinan draf kepada UNIFOR,” 
jelasnya. 

Uskup Agung Simon mendorong 
warga tua dan mereka yang mempunyai 
sejarah kesihatan agar tetap berada di 
rumah dan terus mengikuti Misa dalam 
talian . 

Uskup Agung Poh meminta “penger-
tian" dan bersabar dengan situasi semasa 
demi memutuskan rantaian wabak COV-
ID-19. "Inilah pengorbanan, yang dibuat 
oleh semua orang dari pelbagai agama 
yang pasti dapat menjamin masyarakat 
kita, terutama Gereja-gereja kita akan 
menjadi persekitaran yang aman untuk 
beribadat dalam waktu terdekat ini. 

 “Sementara itu, saya mendorong se-
mua orang untuk mengamalkan norma 
sosial pasca-COVID-19 yang baharu 
iaitu menjaga jarak pada minggu-min-
ggu kritikal PKPB khususnya semasa 
perayaan Hari Raya dan Gawai. Semoga 
setiap tradisi agama berdoa untuk cam-
pur tangan ilahi Tuhan, agar tidak ada 
lagi jangkitan dan wabak di negeri dan 
negara kita. Kita perlu berdiri bersama 
sebagai satu keluarga di Sarawak dan di 
Malaysia kerana COVID-19 tidak mem-
bezakan antara status kaum, agama atau 
sosial, ” kata Uskup Agung Simon Poh. 
— sumber Today Catholic 


