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Tetapi jika kamu berbuat baik dan kerana itu kamu 
harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada 
Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, kerana Kris-
tus pun telah menderita untuk kamu  dan telah mening-
galkan teladan  bagimu, supaya kamu mengikuti jejak-
Nya. Dia tidak berbuat dosa,  dan tipu tidak ada dalam 
mulut-Nya.                                                   1 Ptr 2: 20-22

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: Sri Paus Fransis-
kus telah mengirim sebuah 
surat berisi tentang seruan 

dan permintaannya terhadap umat 
Katolik di seluruh dunia untuk 
bersatu dalam doa Rosari sepan-
jang bulan Mei ini. 

"Pada bulan Mei, umat Tuhan dengan in-
tensi khusus mengungkapkan cinta dan de-
vosi mereka kepada Perawan Maria. Adalah 
biasa bahawa pada bulan ini umat berdoa 
Rosari di rumah dalam keluarga. Kawalan 
pergerakan semasa pandemik membuat kita 
semakin menghargai aspek “keluarga”  dan 
juga dari sudut pandang spiritual."

Sri Paus Fransiskus menulis hal itu dalam 
suratnya kepada umat beriman yang dike-
luarkan di Basilika Santo Yohanes Lateran, 
Roma, pada Pesta Santo Markus Penginjil, 
25 April 2020.

Atas alasan ini, Sri Paus menyeru semua 
umat untuk menemukan kembali “keindahan 
berdoa Rosari di rumah” pada bulan Mei. 
Berdoa Rosari pada masa pandemik ini da-
pat dilakukan dalam kumpulan atau secara 
peribadi. 

Dalam surat itu, Sri Paus sendiri telah 
menulis dua doa kepada Bonda Maria untuk 
didoakan pada akhir doa Rosari.

Prelatus itu menyatakan bahawa ketika 
umat berdoa Rosari sepanjang bulan Mei ini, 
beliau juga “dalam kesatuan rohani” dengan 
para umat.

Doa-doa tambahan itu meminta peng-
hiburan Maria bagi mereka yang berduka 
dan bagi mereka yang gelisah tentang masa 
depan, dan berdoa untuk pekerja-pekerja 
kesihatan, ilmuwan, dan pemimpin nasional.

Dua doa itu juga meminta Maria untuk 
dekat dengan mereka yang membantu orang 
sakit siang dan malam dan untuk para imam 
yang — dalam kepedulian pastoral dan ke-
setiaan mereka kepada Injil, berusaha untuk 
membantu dan memperhatikan semua orang.

Pada akhir suratnya Sri Paus mengatakan, 
“mengkontemplasikan wajah Kristus dengan 
hati Maria, bonda kita, akan menjadikan kita 
lebih bersatu sebagai sebuah keluarga rohani 
dan akan membantu kita mengatasi masa 
pencubaan ini.”

“Saya akan tetap mendoakan kalian semua, 
terutama mereka yang paling menderita. Dan 
saya minta, tolong, doakan saya. Saya berter-
ima kasih kepada kalian, dan dengan penuh 
kasih sayang saya mengirimkan berkat saya 
kepada kalian,” tulis Sri Paus Fransiskus. — 
CNA 
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Katolik diseru bersatu dalam 
doa Rosari sepanjang Mei 

ROMA: Para Uskup Itali meng-
kritik Perdana Menteri, Giuseppe 
Conte kerana gagal memansuhkan 
larangan Misa awam. 

Persidangan para uskup Itali 
mengeluarkan kenyataan bernada 
kesal mereka terhadap keputusan 
Conte mengenai kawalan pergera-
kan fasa dua yang mengekalkan 
larangan merayakan Misa dengan 
ramai umat. 

Semasa sidang media 26 April 
untuk mengumumkan fasa seter-
usnya sekatan COVID-19 Itali, 
yang bermula 4 Mei, Conte men-
gatakan untuk majlis pengebumian 
gereja, ia boleh dilakukan dengan 
kehadiran maksimum 15 orang .  

Pejabat Perdana Menteri mem-
beri respons kepada kenyataan 
para uskup malam 26 April baha-
wa, “sebuah protokol akan dikaji 
yang akan memungkinkan orang-
orang beriman menyertai perayaan 
liturgi secepat mungkin sambil 
tetap memerhatikan keselamatan 
maksimum."

Persidangan uskup Itali (CEI) 

mengatakan bahawa ia telah "ber-
dialog dan sedia berdialog” dengan 
pemerintah selama berminggu-
minggu dan dalam satu rundingan, 
para uskup menuntut agar dibenar-
kan melakukan tindakan pastoral 
apabila jumlah kes wabak corona-
virus berada di paras tidak mem-
bimbangkan lagi.  

Kenyataan itu mendakwa para 
uskup Itali juga telah menyampai-
kan garis panduan dan protokol 
mereka sendiri untuk fasa perali-
han yang memenuhi semua stand-
ard kesihatan.

Di seluruh Itali, Misa umum 

telah ditangguhkan selama hampir 
tujuh minggu, termasuklah semua 
upacara religius, perayaan dan 
pengebumian. 

Pada 26 April, PM Conte telah 
mengumumkan sekatan dikurang-
kan sedikit bagi pekedai, muzium, 
perpustakaan dan restoran, salon 
dan bar dibuka pada 1 Jun. 

Dalam satu kenyataan kerajaan, 
“Kami akan mengkaji masalah 
ini dan mencari cara paling aman 
agar rakyat dapat mengikuti Misa 
sesegera mungkin,” ujar pernyat-
aan pemerintah kepada 

Dalam suratnya bertarikh 23 
April, Kardinal Gualtiero Bas-
setti dari Perugia (gambar), pres-
iden konferensi para Uskup Itali 
menulis, “masanya telah tiba un-
tuk meneruskan perayaan Ekaristi 
pada hari Minggu, mengadakan 
pengebumian, pembaptisan dan 
perayaan-perayaan sakramen sam-
bil mengenakan langkah-langkah 
keselamatan dan kesihatan para 
umat yang datang menghadiri 
Misa umum. — CNA 

Para Uskup Itali kesal PM 
gagal batal larangan Misa awam

Sri Paus Fransiskus menyeru umat Katolik "temui semula keindahan berdoa Ro-
sari di rumah bersama keluarga". Kredit Gambar: Ap News. 
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Pembohongan menjauhkan 
kita daripada Tuhan 

Agak lucu apabila pelajaran 
yang kita belajar di kelas, 
ada kalanya boleh difahami 

di dalam kelas atau ketika di luar 
kelas. 

Saya belajar falsafah ketika saya 
masih terlalu muda, ketika berusia 
sembilan belas tahun yang mempe-
lajari metafizik Aristoteles dan 
Thomas Aquinas. Tetapi sesuatu 
dari kursus metafizik tetap terpahat 
di fikiran saya. 

Kami belajar bahawa ada empat 
sifat "transendental" kepada Tuhan: 
Metafizik Scholastic menyatakan 
bahawa Tuhan itu Maha Esa, Benar, 
Baik, dan Indah. Fikiran muda saya 
kemudian memahami apa yang 
dimaksudkan dengan Benar, Baik, 
dan Cantik kerana ia sesuatu yang 
mudah difahami; tetapi apa itu 
Kesatuan? Apa yang ilahi tentang 
perkara tidak terbahagi?

Jawapannya tidak diperolehi keti-
ka saya di dalam kelas atau dalam 
perbincangan akademik, walaupun 
saya sering mencuba untuk 
menjelaskan maksudnya kepada 
pelajar di dalam kelas. Akhirnya 
saya memahami perkara ini  di 
sebuah kedai runcit.

Saya telah membeli bahan 
makanan di kedai yang sama selama 
dua belas tahun. Suatu kejadian di 
kedai ini telah membantu saya untuk 
memahami Keesaan Tuhan dan ini 
sangat penting saya. Kedai itu yang 
merupakan  pasar raya besar, mem-
punyai ruang buah-buahan di mana 
anda boleh memilih serta mengam-

bil epal, jeruk, limau gedang, 
pisang, dan sejenisnya dan kemudi-
an memasukkannya sendiri ke 
dalam beg plastik yang dibekalkan 
oleh kedai.

 Di samping dispenser beg plastik 
terdapat bekas kecil yang mengand-
ungi pengikat logam untuk mengi-
kat bahagian atas beg plastik anda. 

Suatu hari, saya mengambil 
beberapa biji buah, memasukkannya 
ke dalam beg plastik tetapi bekas 
pengikat logam itu kosong, begitu 
juga dengan beberapa bekas lain. 

Selepas siap memilih barang dan 
membayar barang-barang, dan keti-
ka itu saya menyangka mungkin 
seseorang telah mengambil semua 
pengikat logam dengan niat lucu. 
Lalu saya melaporkan perkara itu 
kepada juruwang yang bertugas 
bahawa semua pengikat logam telah 
hilang.

Jawapannya membuat saya terke-
jut: "Tetapi, Encik, kami tidak per-
nah ada pengikat seperti itu di kedai 
ini!" 

Memikirkan dia mungkin baru 
bekerja di situ, "Saya telah datang 
ke sini lebih dari 10 tahun dan kedai 
anda memang memilikinya! Anda 
juga dapat melihat bekasnya dari 
sini!" 

Dengan penuh yakin pekerja itu 
menjawab, "Saya sudah lama beker-
ja di sini, dan saya dapat memberi 
jaminan bahawa kami tidak pernah 
memilikinya!"

Saya tidak berkata apa-apa lagi,  
tetapi, ketika berjalan keluar dari 

kedai, saya berfikir, "Jika dia betul, 
saya pasti gila! Sekiranya dia betul 
maka saya benar-benar bukan hidup 
dalam realiti, sudah sekian lama dan 
saya tidak faham apa itu kewarasan! 
Saya yakin bahawa saya telah meli-
hat pengikat logam itu selama sepu-
luh tahun! 

Dan sesungguhnya, pengikat 
logam itu kembali berada di dalam 
bekasnya setelah saya kembali ke 
kedai itu pada hari yang lain. 

Tetapi kejadian yang mencabar 
kewarasan saya pada hari itu telah 
mengajar saya sesuatu. Sekarang, 
saya tahu apa maksudnya bahawa 
Tuhan itu Esa dan mengapa itu pent-
ing.

Bahawa Tuhan itu Maha Esa (dan 
tidak terbahagi) adalah asas bagi 
semua rasional dan kewarasan. 

Bahawa Tuhan tidak dapat diba-
hagi dan konsisten memberikan 
jawaban yang pasti iaitu dua dit-
ambah dua akan selalu menjadi 

empat — dan bahawa anda dapat 
mempertahankan kewarasan anda 
dalam hal itu. Bahawa Tuhan tidak 
terpisah-pisah meyakinkan anda 
bahawa jika anda melihat bungku-
san barang kemas di kedai selama 
dua belas tahun, mereka ada di 
sana… dan anda tidak gila. Tuhan 
yang Esa adalah asas bagi 
kewarasan kita.

Ini mendasari Prinsip Non-
kontradiksi: Sesuatu itu benar atau 
tidak, tidak boleh kedua-duanya 
sama; dan dua tambah dua tidak 
boleh menjadi lima - dan itu mem-
bolehkan kita menjalani kehidupan 
yang rasional dan waras. 

Kerana Tuhan tidak berpecah  
atau terbahagi, maka kita dapat 
mempercayai kewarasan kita.

Kebenaran ini tidak pernah tergu-
gat oleh perbahasan epistemologi 
hebat dalam sejarah. Keraguan men-
genai rasional dan kewarasan tidak 
datang dari Descartes, Kant, Hegel, 
Locke, Hume, Wittgenstein, atau 
Jacques Derrida; para ahli falsafah 
ini hanya berhujah mengenai struk-
tur rasionaliti, tidak pernah men-
cabar akan mengenai kewujudan-
nya. 

Apa yang membahayakan 
kewarasan kita (dan tidak diragukan 
lagi, ancaman moral terbesar di 
dunia kita hari ini) adalah pembo-
hongan, penafian fakta, perubahan 
fakta, dan penciptaan fakta palsu.

Tidak ada, sama sekali tidak, yang 
berbahaya dan jahat seperti berbo-
hong, tidak jujur. Bukan kebetulan 

bahawa agama Kristian menamakan 
S y a i t a n  s e b a g a i  P u t e r a 
Pembohongan dan mengajar baha-
wa berbohong adalah akar dari dosa 
yang tidak dapat dimaafkan terha-
dap Roh Kudus. 

Apabila fakta bukan lagi fakta, 
maka kewarasan kita berada dalam 
keadaan terkepung kerana pembo-
hongan merosakkan asas rasionali-
tas.

Tuhan itu Maha Esa! Itu bererti 
bahawa tidak ada percanggahan dal-
aman dalam Tuhan dan yang meya-
kinkan kita bahawa tidak mungkin 
ada percanggahan dalaman dalam 
struktur realiti dan dalam akal sihat. 
Apa yang telah berlaku, telah ber-
laku selama-lamanya, dan tidak 
dapat dinafikan. Dua tambah dua 
akan selamanya menjadi empat dan 
kerana itu kita dapat tetap waras dan 
mempercayai kenyataan yang cukup 
untuk menjalani kehidupan yang 
koheren.

Satu perkara yang paling berbaha-
ya di seluruh dunia adalah berbo-
hong, tidak jujur, menyangkal fakta. 
Menafikan fakta bukan hanya ber-
main dengan pantas dan bebas den-
gan kewarasan anda sendiri dan 
asas-asas rasionaliti; ia juga untuk 
bermain dengan cepat dan beransur 
longgar dengan Tuhan yang kon-
sistennya menanggung semua 
kewarasan dan semua makna. 
Tuhan itu satu, tidak dapat dipisah-
kan, konsisten.— Hakcipta 
Terpelihara @ Fr Ron Rolheiser 
1999-2020 

Saya percaya dunia zaman 
sekarang ini sungguh memer-
lukan pemimpin-pemimpin 

yang berwawasan untuk memban-
gun – bukan meruntuhkan, menjaga 
– bukan menyalahgunakan kuasa, 
membolehkan orang – bukan men-
dominasikan dan bukan pemimpin 
yang mencari keuntungan di dalam 
kedaifan orang yang dipimpinnya. 

Perhatikan dua orang pemimpin 
politik berikut: Pada suatu hari 
pemimpin pertama menjemput 
pemimpin kedua datang ke ru-
mahnya untuk merayakan kejayaan 
sebagai pemimpin. 

Pemimpin kedua sangat kagum 
pada rumah dan semua perabot di 
dalam rumah yang serba mewah itu 
dan bertanya bagaimana dia mem-
biayai itu semua, “Kau lihat balai 
raya di tengah padang itu? Kata 
pemimpin pertama “50%”.

Pemimpin kedua menganggu-
kangguk kepalanya tanda faham 
bahawa 50% daripada peruntukan 
balai raya tersebut masuk ke dalam 
poket si pemimpin pertama. 

Beberapa bulan kemudian, pem-
impin kedua menjemput pemimpin 
pertama ke perasmian rumah barun-
ya. Pemimpin kedua sangat kagum 
pada rumah tersebut dan bertanya 
bagaimana dia mendapat wang 

membina rumah bagaikan istana 
itu. “Sahabatku, lihat di sungai itu” 
katanya sambil memperlihatkan 
pelan jambatan besi. “Tetapi saya 
tidak melihat jambatan di sungai 
itu” kata sang pemimpin pertama 
sambil langsung dijawab oleh pem-
impin kedua sambil berbisik di tel-
inganya “100%!”

Kedua-duanya ketawa terbahak-
bahak kerana saling memahami 
kelicikan hati mereka berdua. Me-
mang lucu, tapi mahukah kita pem-
impin seperti ini. Atau mahukah 
kita meniru pemimpin ini untuk 
menjadi tauladan bagi kehidupan 
harian kita pula?

Yesus adalah pemimpin paling 
agung yang pernah kita dengar di 
dunia ini. Injil pada hari ini mem-
perkatakan tentang-Nya “Gembala 
Yang Baik” sebagai model kep-
impinan kita. Kisah sejarah men-
genai latar belakang Gembala Yang 
Baik dalam Injil hari ini sebenarnya 
berdasarkan kitab Yehezkiel bab 
34, di mana nabi diberi kuasa un-
tuk melawan pemimpin-pemimpin 
(gembala-gembala) Israel yang 
lebih mementingkan diri mereka. 
Pendek kata, pemimpin-pemimpin 
yang mengambil kesempatan men-
gaut keuntungan semasa mereka 
memegang kuasa. 

Bagi mereka yang berpura-pura 
menjadi pemimpin, Yesus men-
egaskan bahawa Dialah pemimpin 
yang perlu dicontohi. Yesus mem-
berikan tiga sifat asas yang perlu 
dimiliki oleh seorang pemimpin 
yang tulen – berdedikasi, mengenal 
orang-orang yang dipimpinnya dan 
berdikari. 

Sifat pertama, berdedikasi. Seba-
gai seorang gembala yang baik, dia 
hendaknya bersedia mengorbankan 
diri demi orang-orang yang dip-
impinnya. Tidak seperti pemimpin-
pemimpin biasa yang biasanya 
mengambil banyak kesempatan un-
tuk menambah kekayaan diri sendi-
ri daripada menjaga kesejahteraan 
orang-orang yang dipimpinnya. 

Sifat kedua, mengenal orang 
yang dipimpinnya. Pemimpin yang 
tulen adalah pemimpin yang kenal 
dan dikenali oleh orang-orang yang 
dipimpinnya. “Mengenali” bererti 
memenuhi dan mengetahui keper-
luan-keperluan asas orang-orang 
yang dipimpinnya. 

Sifat ketiga, berdikari. Jika kita 
perhatikan dengan lebih, apabila 
Yesus menyelamatkan kita, Dia 
tidak menggunakan kuasa ilahi-
Nya. Dia mengalami kesengsaraan 
dan akhirnya mati sebagai seorang 
manusia, bukan dengan cara keajai-

ban atau cara olokolok sahaja.
 Inilah sebabnya mengapa Yesus 

meninggalkan murid-murid-Nya 
tanpa apa-apa peninggalan dari-
pada-Nya sebagai bantuan untuk 
mereka meneruskan karya pe-
nyelamatan-Nya. Dengan berbuat 
demikian, Yesus pasti mempunyai 
alasan-alasan yang kukuh. Dia se-
benarnya mengajar kita bahawa 
seorang pemimpin yang sejati tidak 
seharusnya melakukan segala 
sesuatu secara bersendirian.

 Sifat kepimpinan Yesus memang 
menarik untuk dipelajari dan se-
benarnya tidak sukar juga untuk 
ditauladani. Berdasarkan maklu-
mat-maklumat yang kita perolehi 
di dalam Injil, terdapat tiga jenis 
kekuatan kepimpinan yang dimi-
liki-Nya.

— Kekuatan kawalan kendiri 
yang kuat dalam menghadapi apa 
juga keadaan.

— Kekuatan untuk melakukan 

apa yang difikirkan dan dikata-
kan-Nya. 

— Kekuatan untuk berhubun-
gan dengan segenap lapisan 
masyarakat. 
Kemungkinan pada ketika ini 

kita hanya mempunyai satu atau 
dua kekuatan kepimpinan tersebut. 
Namun kejayaan di dalam apa juga 
bidang pengurusan, memerlukan 
ketiga-tiga kekuatan tersebut.  Akh-
irnya kita semua sebenarnya mahu 
mencari pemimpin yang rela ‘bek-
erja di ladang yang mengarah pada 
hasil tuaian yang lumayan’ serta 
mengiktiraf bahawa tempat kerja/
pejabat di mana sebahagiaan besar 
daripada kita menghabiskan masa 
kehidupan harian di sana, adalah 
sesungguhnya tempat yang suci dan 
‘tanah yang subur’ yang perlu di-
hormati dengan sikap dan sifat yang 
bersih, cekap dan amanah serta 
“melayani bukan untuk dilayani”. 
— santapan rohani 

HARI MINGGU PASKAH IV
(HARI MINGGU PANGGILAN)

Memilih Pintu yang memberi keselamatan kekal 

KISAH PARA RASUL 2:14,36-41;
1 PETRUS 2:20-25;
INJIL YOH10:1-10
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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

Doa Angelus atau dalam bahasa 
latin disebut Angelus Domini nunt-
iavit Mariae merupakan salah satu 
dari beberapa devosi yang ada di 
dalam ajaran Katolik. Ada beberapa 
sumber yang menyebutkan asal-usul 
mengenai doa ini.

Memetik dari sumber catholicism.
org. asal mula doa Angelus Katolik 
dapat ditelusuri bermula di Itali abad 
ke-11, di mana para biarawan Fran-
siskan mengucapkan doa tiga Salam 
Maria semasa doa malam, ketika lo-
ceng terakhir di malam itu.

Selanjutnya doa ini dilakukan tiga 
kali dalam sehari iaitu waktu pagi, 
tengah hari dan petang. 

Melalui Angelus kita mengucap-
kan "Terima kasih" kepada Tuhan 
dan Bonda Suci-Nya. 

Dan, melalui Angelus, kita para 
penziarah memohon rahmat kekua-
tan untuk setia bertahan menjalani 
masa ziarah kita di bumi untuk be-
ralih ke bahagian hidup kekal, tanah 
air kita yang abadi. 

Doa Angelus dilafazkan sebanyak 
tiga kali dalam sehari. Meskipun 

pengucapannya sama, namun mak-
sud dan tujuannya berbeza, disesuai-
kan dengan waktunya.

Tujuan doa Angelus pada waktu 
pagi adalah menghormati kebang-
kitan Kristus yang telah bangkit dan 
bersama Kristus kita memulai dari 
dengan semangat kebangkitan.

Doa Angelus didaraskan pada 
waktu tengah hari untuk menghor-
mati sengsara Kristus  ketika kita di 
tengah-tengah melakukan pekerjaan 
kita yang berat, agar kita senantiasa 
ingat Kristus yang telah berkorban 
bagi kita.

Manakala doa Angelus pada wak-
tu petang bertujuan agar kita senan-
tiasa menghormati Inkarnasi Tuhan 
menjadi manusia. Lebih-lebih lagi 
pada waktu petang biasanya waktu 
istirahat bagi manusia dan doa An-
gelus mengingatkan kita bahawa Tu-
han selalu tinggal beserta kita.

Oleh sebab doa ini merupakan doa 
devosi dan bukan merupakan doa 
pokok dalam ajaran Katolik, tidak 
semua orang menghafal dan biasa 
mendoakannya.

Untuk lebih memudahkan umat 
Kristian menghafal doa ini, berikut 
merupakan doa Angelus bagi anda 
yang mahu mendoakan doa Angelus 
lebih-lebih lagi pada masa Perintah 
Kawalan Pergerakan ini. Doa Ange-
lus adalah seperti berikut: 

Doa Angelus

Maria diberi khabar oleh Malai-
kat TUHAN

bahawa Ia akan mengandung 
dari Roh Kudus
Salam Maria …

Aku ini hamba TUHAN
terjadilah padaku menurut 

perkataan-MU.
Salam Maria …

Sabda sudah menjadi daging
dan tinggal di antara kita

Salam Maria
Doakanlah kami, ya Santa 

Bonda Tuhan 
supaya kami dapat menikmati 

janji KRISTUS.

Marilah berdoa

Ya TUHAN, kerana khabar 
Malaikat kami mengetahui 
bahawa YESUS KRISTUS 

Putera-MU menjadi manusia.
Curahkanlah rahmat-MU ke 

dalam hati kami,
supaya kerana sengsara dan 

salib-NYA,
kami dibawa kepada kebangki-

tan yang mulia.
Sebab DIAlah TUHAN dan 

Pengantara kami. Amen —     
iKatolik
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KUCHING: Forum tahunan di 
kalangan pelbagai agama yang 
berlangsung di Pusat Maklumat 
Islam menyaksikan panel wakil 
jemputan dari pelbagai iman di 
Kuching berkumpul untuk mem-
bincangkan sebuah tema umum, 
"Keamanan, Kasih dan Iman: 
Batu Penjuru bagi Masyarakat 
yang Harmoni.

Father Felix Au, dari Gereja 
Roman Katolik, menghadiri 
forum tersebut pada 14 Februari 
lalu untuk menyampaikan pers-
pektif Kristian, bersama Uskup 
Agung Kuching Simon Poh seba-
gai tetamu. 

Fr Alex menyampaikan kepent-
ingan mengasihi Tuhan dan sesa-
ma manusia dalam menghasilkan 
“buah kasih” iaitu keamanan. 
“Mengasihi Tuhan adalah yang 
utama dan paling besar di antara 
semua perintah," ujar beliau. 

Paderi itu menekankan dua per-
intah utama iaitu mengasihi 
Tuhan dan mengasihi sesama sep-
erti mengasihi diri sendiri.

Fr Felix juga merujuk tentang 

perumpamaan Orang Samaria 
Yang Baik yang adalah teladan 
baik dalam mewujudkan kea-
manan dan keharmonian di kalan-
gan masyarakat majmuk di 
Malaysia, di samping mengamal-

kan sikap terbuka, rendah hati 
dan menghormati saudara-saudari  
berlainan iman. 

“Matlamat kita dalam dialog 
keagamaan bukanlah untuk 
memenangi hujah atau mendapat-

kan penganut baharu sebaliknya 
bermatlamat mencapai keamanan, 
persefahaman, keharmonian dan 
memupuk sikap yang lebih meng-
hormati satu sama lain.”

Perwakilan dari agama Taois,  

Desmond Tan pula menyampai-
kan ceramah mengenai kepentin-
gan mewujudkan keharmonian 
dengan alam semulajadi, manaka-
la Gurdial Singh, yang mewakili 
agama Sikh, memberitahu baha-
wa mengaktifkan kasih di dalam 
diri kita dan memiliki kasih bagi 
Tuhan adalah kunci kepada usaha 
mencapai keamanan. 

Forum ini, yang diadakan dari 
jam 8.00 pagi hingga 12.00 ten-
gahari, turut mengetengahkan 
pandangan dari wakil-wakil 
agama Baha’i oleh Chin Chia 
Chua, dan wakil agama Islam, 
Wan Muhammad Mujahid Bin 
Wan Alwi.

Moderator acara tersebut ada-
lah Ketua Pegawai Eksekutif IIC, 
Puan Hajah Zabariah Binti Haji 
Matali. 

Forum pada tahun ini merupa-
kan kali ke-12 dan telah dianjur-
kan sejak 12 tahun lalu dengan 
matlamat membincangkan isu-isu 
semasa di kalangan pelbagai 
kumpulan keagamaan. — Today's 
Catholic

Kasih dan iman: Batu penjuru yang 
membina masyarakat harmoni

Maksud doa Angelus bagi Katolik 

KUCHING: Asrama dan bilik doa 
baharu Sekolah Antarabangsa St 
Joseph telah diberkati baru-baru 
ini oleh Father Vincent Chin. 

Pemberkatan itu disaksikan 
oleh Christopher Chua, Ketua 
Pegawai Eksekutif St Joseph’s 
Family of Schools, Brother Rob-
ert Teoh, FMS, pengetua sekolah 
antarabangsa tersebut, dan Father 
Francis Lim, SJ, pengetua sekolah 
menengahnya.

Acara turut dihadiri Mildred 
Jong, guru besar sekolah rendahn-
ya, Gerald Lee, mantan penasi-
hat Family of Schools, Brother 
Dominador A. Santiago (Ador), 
FMS, ketua provinsi perkumpu-
lan Marist Brothers di Asia Timur, 
penyumbang, pelajar dan kakitan-
gan Sekolah Antarabangsa St Jo-
seph.

Bilik doa itu yang dahulunya se-
buah bilik kelas, telah diubahsuai 

untuk dijadikan ruang berdoa. 
Ia akan digunakan untuk ke-

las pengajian agama atau aktiviti 
kurikulum tambahan seperti Le-
gio Maria.

Bagi asrama sekolah pula, 
kumpulan penghuni asrama yang 
pertama memasuki asrama terse-
but pada 3 Februari lalu. Ia dise-
diakan untuk pelajar-pelajar lelaki 
mahupun perempuan.— Today's 
Catholic 

Forum tahunan pelbagai agama berlangsung di Pusat Maklumat Islam (IIC), Kuching baru-baru ini, Kredit 
gambar Today's Catholic. 

Pemberkatan asrama, bilik doa baharu di Sekolah Antarabangsa St Joseph 
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Domba-domba itu mengikuti dia kerana 
mereka mengenal suara-Nya 

Saudara-saudari terkasih,

Tarikh 4 Ogos tahun lalu, pada 
peringatan 160 tahun wafatnya 
St. Curato dari Ars (St. Yohanes 
Maria Vianney), saya mem-
berikan sebuah surat kepada 
semua paderi yang setiap hari 
membaktikan hidupnya untuk 
melayani umat Tuhan sebagai 
sahutan mereka  atas panggilan 
Tuhan.

Pada kesempatan ini, saya 
memilih empat kata kunci – 

sakit, syukur, berani dan pujian 
– untuk berterima kasih kepada 
para paderi dan menyokong pe-
layanan mereka. Saya percaya 
bahawa hari ini, pada Hari Doa 
Panggilan Sedunia ke-57, kata-
kata itu dapat ditujukan kepada 
seluruh umat Tuhan, dengan la-
tar belakang petikan  Injil yang 
menceritakan kepada kita pen-
galaman Yesus dan Petrus yang 
luar biasa pada malam angin 
badai di danau Galilea (bdk. 
Mat. 14:22-33).

Setelah penggandaan roti, 
yang telah mengkagumkan ra-
mai orang, Yesus memerintah-
kan para murid-Nya untuk naik 
ke perahu dan mendahului-Nya 
ke pantai seberang, sementara 
itu Dia menyuruh orang ban-
yak pulang. Kisah para murid 
yang menyeberangi danau da-
pat menggambarkan perjala-
nan hidup kita sendiri yang 
mencabar serta selalu diulit 
kerisauan, keraguan dan seba-
gainya.  

Namun, Injil memberi pesan 
bahawa di tengah-tengah per-
jalanan yang mencabar ini 
kita tidak sendirian. Seperti 
sinar fajar pertama kegelapan 
malam, Tuhan datang berjalan 
di atas air yang bergelora untuk 
berada bersama para murid. 
Dia mengundang Petrus untuk 
datang kepada-Nya di atas om-
bak. Dia menyelamatkan dia 
ketika melihatnya tenggelam, 
lalu naik ke dalam perahu, 
membuat angin reda.

Mengambil jalan yang benar bukanlah sesuatu 
yang kita lakukan sendiri, atau tidak hanya ber-

gantung pada jalan yang kita pilih untuk ditempuh. 
Bagaimana kita mendapatkan pemenuhan hidup 
adalah lebih daripada suatu keputusan yang kita 
buat seperti individu-individu yang terisolasi; di atas 
semua itu, adalah suatu tanggapan terhadap pang-
gilan dari atas. Tuhan menunjukkan tempat tujuan 

kita di pantai seberang dan Ia memberi kita keberanian untuk me-
naiki perahu. Dalam panggilan, Dia menjadi juru mudi kita; Dia meny-
ertai dan membimbing kita; Ia menopang kita sehingga tidak kandas 
dalam keragu-raguan dan bahkan memampukan kita berjalan di atas 
air yang bergelombang.

Setiap panggilan lahir dari tatapan cinta Tuhan yang mendatangi 
kita, bahkan mungkin pada suatu waktu ketika perahu kita hancur 
diterjang badai. “Panggilan, lebih daripada pilihan kita sendiri, adalah 
tanggapan atas panggilan Tuhan” (Surat kepada para Paderi, 4 Ogos 
2019). Kita akan berhasil menemukan dan memeluk panggilan kita 
ketika membuka hati dengan rasa syukur dan merasakan perjalanan 
Tuhan dalam hidup kita.

Ketika para murid melihat Yesus berjalan di atas danau mendata-
ngi mereka, mereka menyangka Dia adalah hantu dan mereka men-
jadi takut. Yesus kemudian meyakinkan mereka dengan kata-kata 
yang terus-menerus menyertai hidup dan perjalanan panggilan kita: 
“Tenanglah, Aku ini; jangan takut” (Mat. 14:27). 

Syukur ... 

Selanjutnya, inilah kata kedua yang ingin saya 
sampaikan kepada anda: keberanian.

Yang sering menghambat perjalanan, pertum-
buhan, dan jalan yang kita pilih yang telah Tuhan 
pilihkan untuk kita adalah “hantu” tertentu yang 
mengganggu hati kita. Ketika kita dipanggil untuk 
meninggalkan pantai kenyamanan dan memeluk 
sebuah status hidup – seperti menikah, pelayanan 
imamat, atau hidup bakti – reaksi pertama kita 
seringkali muncul dari “hantu ketidakpercayaan”. 
Sungguh, panggilan ini bukan untuk saya! Apakah 
panggilan ini sungguh merupakan jalan yang be-
nar? Apakah Tuhan sungguh memintaku melaku-
kan hal ini?

Fikiran-fikiran seperti itu terus tumbuh – pem-
benaran dan perhitungan yang melemahkan tekad 
kita serta membuat kita ragu-ragu dan tak berdaya 
di pantai tempat kita memulai. Kita berfikir kita 
mungkin salah, tidak sanggup menghadapi tantan-
gan, atau sekedar melihat “hantu” untuk diusir.

Tuhan tahu bahawa pilihan dasar kita – seperti 
menikah atau pengabdian khusus pada pelayanan-
Nya – mengundang keberanian. Dia mengetahui 
persoalan-persoalan, keragu-raguan dan kesuli-

tan-kesulitan yang  menghempaskan perahu hati 
kita. Kerana itu, Dia meyakinkan kita: “tenanglah, 
Aku ini; jangan takut!” 

Kita tahu dalam iman bahawa Ia hadir dan men-
datangi kita, bahawa Dia selalu ada di pihak kita 
bahkan di tengah lautan badai. Pengetahuan ini 
menempatkan kita bebas dari kelesuan yang saya 
sebut “kesedihan yang manis” (Surat kepada para 
Paderi, 4 Ogos 2019), keputus asaan batin yang 
menghambat kita mengalami keindahan panggi-
lan.

Dalam Surat kepada para Paderi, 
saya juga berbicara mengenai 

rasa sakit, tetapi di sini saya ingin 
memberi erti kata tersebut secara 
berbeza, sebagai kelelahan. 

Setiap panggilan membawa 
serta tanggung jawab. Tuhan me-
manggil kita kerana Ia hendak me-
mampukan kita, seperti Petrus, 
untuk "berjalan di atas air", den-
gan kata lain, untuk mengambil 
hidup kita dan menempatkannya 
pada pelayanan Injil, dengan cara-
cara yang konkrit setiap hari yang 
Dia tunjukkan pada kita, dan se-
cara khusus dalam bentuk-bentuk 
panggilan yang berbeza sebagai 
awam, paderi dan hidup bakti. 
Tetapi, seperti Santo Petrus, ke-
inginan dan hasrat kita ada ber-
sama dengan kelemahan dan ke-
takutan kita.

Jika kita membiarkan diri kita di-
hantui oleh tanggung jawab yang 
menanti kita – apa pun itu entah 
dalam hidup perkahwinan mahu-
pun pelayanan imamat – atau oleh 
kesukaran yang muncul, maka kita 
akan segera berpaling dari Yesus, 
dan seperti Petrus, kita akan mu-
lai tenggelam. Di sisi lain, terlepas 
dari kelemahan dan kemiskinan 

kita, iman memampukan kita ber-
jalan ke arah Tuhan yang bangkit 
dan mengatasi setiap badai. Ka-
pan pun kelelahan atau ketakutan 
membuat kita mulai tenggelam, 
Yesus menghulurkan tangannya 
kepada kita. Ia memberi kita daya 
juang yang kita butuhkan untuk 
menghidupi panggilan dengan 
suka cita dan semangat.

Ketika Yesus akhirnya naik per-
ahu, angin sakal reda dan badai 
berhenti. Di sini kita memiliki 
gambaran yang indah dari apa 
yang Tuhan dapat lakukan pada 
saat terjadi pergolakan dan badai 
dalam hidup kita. Ia memerintah-
kan angin sakal itu diam, sehingga 
kekuatan jahat, ketakutan dan 
pengunduran diri tidak lagi memi-
liki kuasa atas kita.

Saat kita menghidupi panggi-
lan khusus, angin sakal itu dapat 

melemahkan kita. Di sini saya 
memikirkan mereka semua yang 
memikul tanggung jawab penting 
dalam masyarakat sivil, pasangan 
yang saya ingin menyebutnya 
– bukan tanpa alasan – sebagai 
“yang berani”, dan dalam cara ter-
tentu mereka yang telah meme-
luk hidup bakti .  

Saya mengetahui kerja keras 
anda, kesepian yang dapat mem-
bebani hati anda, risiko kebiasaan 
yang secara perlahan-lahan me-
madamkan api semangat pang-
gilan, beban ketidakpastian dan 
rasa tidak aman, serta kecemasan 
akan masa depan. Tenanglah, jan-
gan takut! Yesus ada di pihak kita, 
dan jika kita mengakui-Nya seba-
gai Tuhan atas hidup kita, Dia akan 
menghulurkan tangan-Nya, me-
megang kita dan menyelamatkan 
kita.

Di tengah-tengah badai taufan, hidup kita terbuka untuk memu-
ji. Ini adalah kata terakhir dari panggilan kita. Ini pula undangan 

untuk menumbuhkan sikap batin Santa Perawan Maria: bersyukur 
bahawa Tuhan menatapnya, setia di tengah-tengah ketakutan dan 
kekacauan, ia dengan berani memeluk panggilannya dan membuat 
hidupnya suatu kidung pujian kepada Tuhan.

Sahabat-sahabat terkasih, pada hari khusus ini, dan juga dalam 
hidup pastoral sehari-hari dari komuniti kita, saya meminta Gereja 
untuk terus mempromosikan panggilan. 

Semoga Gereja menyentuh hati umat beriman dan memampu-
kan mereka untuk menyingkapkan dengan penuh syukur panggilan 
Tuhan dalam hidup mereka, untuk menemukan keberanian men-
gatakan “ya” kepada Tuhan, untuk mengatasi semua kelelahan 
melalui iman akan Kristus, dan untuk membuat hidup mereka sua-
tu pujian bagi Tuhan, bagi saudara dan saudari, serta bagi seluruh 
dunia. Semoga Santa Perawan Maria menyertai kita dan menjadi 
pengantara bagi kita.

 
Roma, Peringatan St. Yohanes Lateran,
8 Mac 2020, Minggu Pra-Paskah II
Fransiskus

Hari Minggu Doa Panggilan Sedunia ke-57 

Keberanian 

Sakit Pujian 
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Ya Maria,
Engkau terus bersinar dalam 

perjalanan kami
sebagai tanda keselamatan dan 

harapan.
Kami mempercayakan diri kami 

kepadamu, Kesihatan Orang 
Sakit,

yang, di kaki salib,
menyatu dengan penderitaan 

Yesus,bertahan dalam imanmu.
“Pelindung orang-orang 

Romawi,”

Engkau tahu keperluan kami,
dan kami tahu bahawa engkau 

akan memberikan,
sehingga, seperti di Kana 

di Galilea, sukacita dan perayaan 
dapat kembali

setelah masa percubaan ini.

Bantu kami, 
Bonda Cinta Ilahi,

untuk menyesuaikan diri dengan 
kehendak Bapa

dan untuk melakukan apa yang 
Yesus katakan kepada kami.

Kerana Dia menanggung sendiri 
penderitaan kita,

dan membebani diri-Nya 
dengan kesedihan kita

untuk membawa kita, melalui 
salib, kepada sukacita 

Kebangkitan.
Amen.

Kami terbang memohon 
perlindunganmu,

Ya Bonda Suci Tuhan;
Janganlah memandang rendah 

permohonan-permohonan
dalam keperluan-keperluan kami,

tetapi bebaskanlah kami selalu
dari segala bahaya,
Ya Perawan Mulia 

dan Terberkati
Amen. 

“Kami terbang memohon per-
lindunganmu, Ya Bonda Suci 

Tuhan”

Dalam situasi tragis saat ini, ketika 
seluruh dunia menjadi mangsa 

penderitaan dan kecemasan, kami 
terbang kepadamu, 

 Bonda Tuhan dan Bonda kami, 
dan mencari pertolongan di bawah 
perlindunganmu. Perawan Maria, 
dengan matamu yang penuh belas 
kasih pandanglah kami di tengah

pandemik virus corona ini. 
Hiburlah orang-orang yang putus 

asa dan berduka atas mening-
galnya orang-orang yang mereka 

cintai, dan kadang-kadang 
dikuburkan dengan cara yang 

membuat mereka sangat sedih. 
Dekatilah mereka yang prihatin 

dengan orang yang mereka cintai, 
yang sakit dan tidak dapat dekat 
dengan mereka, bagi mencegah 

penyebaran penyakit itu. 
Penuhilah dengan harapan orang 

yang berkesusahan kerana 
 ketidakpastian akan masa depan 
dan akibat terhadap ekonomi dan 

pekerjaan.

Bonda Tuhan dan Bonda Kami,  
doakanlah kami kepada Tuhan, 

Bapa kerahiman, agar
penderitaan yang besar ini dapat 
berakhir dan agar harapan dan 

kedamaian dapat muncul kembali. 
Mohonlah kepada Puteramu yang 
ilahi, seperti yang engkau lakukan
di Kana, sehingga keluarga-kelu-

arga orang sakit dan para mangsa 
dihibur, dan hati mereka terbuka 
akan keyakinan dan kepercayaan.

Lindungilah para doktor, perawat, 
petugas kesihatan, dan suka-

relawan yang berada di barisan 
hadapan  keadaan darurat ini, dan 

sedang mempertaruhkan hidup
untuk menyelamatkan orang lain. 

Sokonglah usaha heroik mereka 
dan berikanlah mereka kekuatan, 

kemurahan hati dan kesihatan 
seterusnya. Dekatilah orang-orang 
yang membantu orang sakit siang 

malam, dan para imam yang, 
dalam kepedulian pastoral dan 
kesetiaan mereka kepada Injil, 

berusaha membantu dan 
menyokong semua orang.

Perawan Terberkati, terangilah 
fikiran lelaki dan wanita yang 

terlibat dalam penyelidikan ilmiah, 
agar mereka dapat menemukan 
solusi efektif  untuk mengatasi 

virus ini. 
Bantulah para pemimpin nasional, 
agar dengan kebijaksanaan, perha-
tian dan kemurahan hati, mereka 

dapat membantu orang-orang yang 
tidak memiliki keperluan dasar 

kehidupan dan dapat merancang 
solusi sosial dan ekonomi yang 
terinspirasi oleh tinjauan masa 

depan dan solidariti.

Maria Yang Tersuci, gerakkanlah 
hati nurani kami, sehingga dana 

besar yang dilaburkan untuk 
mengembangkan dan menimbun 

senjata sebaliknya digunakan
untuk meningkatkan penelitian 
efektif tentang cara mencegah 
terjadinya tragedi serupa pada 

masa depan.

Ibu yang terkasih, bantulah kami 
menyedari bahawa kami semua 

adalah anggota dari satu keluarga 
besar dan mengenali ikatan yang 

menyatukan kita, sehingga
dalam semangat persaudaraan 

dan solidariti, kami dapat mem-
bantu meringankan banyak situasi 

kemiskinan dan keperluan. 
Jadikanlah kami kuat dalam iman, 
tekun alam pelayanan, konsisten 

dalam doa.

Maria, Penghiburan bagi orang 
yang menderita, rangkullah semua 
anakmu dalam kesusahan dan ber-
doalah agar Tuhan menghulurkan 

tangan-Nya yang sangat kuat
dan membebaskan kita dari pan-
demik mengerikan ini, sehingga 
kehidupan dapat tenang tenang 

dan normal 
kembali.

Kami sungguh mempercayakan 
diri kami kepadamu, yang bersinar 

dalam perjalanan kami sebagai 
tanda keselamatan dan harapan, 

Ya, Maria yang
pengampun, penuh kasih, dan 

manis. Amen

Sri Paus masukkan dua doa 
baharu dalam doa Rosari 

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus mengirim sebuah surat yang berisi ten-
tang dorongan dan permintaannya terhadap umat Katolik di seluruh du-
nia untuk bersatu dalam doa Rosari sepanjang bulan Mei ini. 

Bapa Suci juga membahagikan dua buah doa baru yang secara khusus 
berisi permohonan kepada Bonda Maria untuk senantiasa membantu 
kita semasa pandemik Covid-19.

Dalam Gereja Katolik, Mei adalah bulan rosario di mana semua orang 
bersatu sebagai keluarga spiritual yang pasti mampu saling menyokong  
agar pandemik Covid-19 dapat segera diakhiri. 

Berikut merupakan dua buah doa baharu tulisan Sri Paus Fransiskus 
untuk didoakan selepas doa Rosari sepanjang bulan Mei:  

PROVIDENCE: Seorang dari 
Uskup dari Providence mere-
nungkan beberapa hal yang ber-
potensi  terjadi selepas krisis pan-
demik coronavirus. 

Uskup Thomas Tobin (gambar) 
mendorong umat Katolik untuk 
mengembangkan rencana evan-
gelisasi atau pembaharuan.

Ketika gereja-gereja kita dibu-
ka kembali untuk ibadat umum, 
bagaimana tanggapan umat beri-
man? Apakah mereka akan ter-
biasa menonton Misa di TV atau 
online, dan mendapati bahawa 
tidak perlu menghadiri Misa di 
Gereja?" tanya Uskup Thomas.

Atau akankah mereka sekarang 
merasa hilang semangat keber-
samaan dengan keluarga paroki 
mereka, dan menyedari bahawa 
‘penyertaan virtual’ tidak pernah 
dapat menggantikan rahmat hadir 
secara peribadi?” lanjutnya.

Pertanyaan itu disampaikan 
oleh Uskup Thomas dalam se-
buah pesan pastoral pada Minggu 
Paskah dengan tema, "Keadaan 
Gereja di Keuskupan Providence 
pada Zaman Coronavirus”.

“Saya yakin bahawa sebagai 
komuniti Gereja – di keuskupan, 
di paroki, sekolah, dan organisa-

si kita – momen pasca krisis ini 
mengundang kita untuk melipat-
gandakan komitmen kita untuk 
evangelisasi,” ungkapnya.

Uskup Tobin mengecam kesan 
negatif dari virus Corona, teru-
tama tidak adanya sakramen yang 
tersedia secara teratur.

Beliau mengatakan tidak pasti 
bagaimana Covid-19 akan mem-
pengaruhi masa hadapan, namun  
Keuskupan Providence berpoten-
si berubah akibat pandemik itu. 

Meskipun begitu, prelatus itu 
yakin masih ada kesempatan un-
tuk melakukan usaha penginjilan 
dan mendidik umat agar menge-
jar kekudusan peribadi. 

“Kita harus berani mengguna-

kan setiap strategi dan taktik yang 
sah selepas pandemik misalnya: 
kunjungan dari pintu ke pintu, 
acara-acara paroki, pendidikan 
berlanjutan, buletin hari Minggu, 
iklan publik, dan media sosial.”

Uskup Thomas mengatakan 
tujuan evangelisasi bukanlah un-
tuk menambah jumlah orang di 
Gereja, meskipun ini merupakan 
aspek penting, tetapi untuk berba-
hagi dan merangkul pengalaman 
autentik  Katolik.

Dia mengatakan orang-orang 
harus memulai persiapan seka-
rang dengan berdoa, memprak-
tikkan kebajikan, dan berusaha 
meneladani Kristus.

“Momen dalam sejarah ini ada-
lah kesempatan baru untuk meng-
hargai kebaikan, kebenaran dan 
keindahan Iman Katolik kita, dan 
untuk berbagi dengan orang lain 
berkat yang telah menjadi milik 
kita.”

“Singkatnya, mari kita bertekad 
untuk mengubah krisis Covid-19 
menjadi momen pemurnian, kela-
hiran kembali, dan pembaharuan 
bagi seluruh Gereja. Itu sesuatu 
yang harus kita mulai bicarakan 
dan rencanakan sekarang.” — 
CNA 

Doa Pertama 

Doa Kedua 

Gereja perlu pembaharuan, 
penjinjilan semula selepas pandemik 

ROMA: Sri Paus Fransiskus men-
yampaikan rasa terima kasihnya 
kepada para jurnalis, pekerja me-
dia, dan mereka yang menjual su-
rat khabar di pinggir jalan kerana 
di atas usaha mereka berbahagi 
“kisah harapan” di tengah krisis 
pandemik.

Dalam surat yang dikeluarkan 
oleh Vatikan pada 27 April, Sri 
Paus mengatakan bahawa “sudah 
berminggu-minggu surat khabar 
tidak dijual di jalanan, dan para 
penjual surat khabar belum dapat 
bekerja.”

Sri Paus mengungkapkan 
“kedekatan” dengan para jurnalis 
dan mereka yang mencari nafkah 
melalui media dan sesiapa saja 
yang pada masa ini bekerja keras 
dengan banyak idea inovatif.

“Pandemik telah membuat 
pekerjaan anda sukar, saya yakin 
bahawa jaringan surat khabar 
jalanan yang besar akan kembali 
dengan kekuatan lebih besar dari 
sebelumnya,” kata Sri Paus. 

Bapa Suci melihat mereka yang 
paling miskin pada ketika ini “da-
pat membantu kita semua untuk 
menyedari apa yang terjadi ke-
pada kita, dan keadaan kita yang 

sebenarnya.”
“Saya kirimkan kepada anda 

semua sokongan, kedekatan dan 
persaudaraan. Terima kasih atas 
pekerjaan yang anda lakukan, di 
atas segala maklumat yang anda 
berikan dan untuk kisah-kisah 
harapan yang anda ceritakan," 
kata Sri Paus Fransiskus.

Sri Paus juga memuji para kar-
yawan media yang sentiasa beru-
saha untuk menjadi suara bagi  
golongan terpinggir. 

Prelatus itu juga mencadangkan 
kepada para karyawan media agar 
menjadikan suratkhabar mereka 
pendapatan sampingan bagi orang 
lain serta akses terhadap hak-hak 
fundamental warga negara. — 
Ucans.news

Sangti Papa berterima kasih 
kepada jurnalis kerana 

mewartakan kisah harapan



ROMA, Itali: Sri Paus Fransiskus men-
gatakan bahawa ada orang yang ingin 
mendapatkan keuntungan dari kesu-
karan yang dialami orang lain semasa 
krisis kesihatan global yang disebabkan 
oleh pandemik virus corona.

Pada awal misa hariannya pada 23 
April, Sri Paus mengatakan  bahawa 
akibat pandemik, banyak keluarga bera-
da dalam situasi kekurangan, dan mere-
ka kelaparan.

Namun ada pengusaha peminjam 
wang pula yang mahu mencari keuntun-
gan dari situasi ini. “Ini juga salah satu 
pandemik, suatu bentuk  virus lain, 
sebuah pandemik sosial,” kata Sri Paus. 

“Mari kita berdoa untuk keluarga-kel-
uarga yang dalam kesukaran, bagi mart-
abat mereka. Kita berdoa juga untuk 
para peminjam wang agar Tuhan 
menyentuh hati mereka dan memperto-
batkan mereka,” lanjut Sri Paus 
Fransiskus.

Prelatus itu mengatakan keluarga 
yang kehilangan pekerjaan dan tidak 
mempunyai makanan untuk diletakkan 
di atas meja bagi anak-anak dan mereka 
telah menjadi mangsa peminjam wang. 

Aktiviti ekonomi global telah terhenti 
beberapa minggu ini kerana kawalan 
pergerakan yang dikeluarkan oleh kera-
jaan mengakibatkan ramai kehilangan 
pekerjaan.

Wabak yang telah menjangkiti lebih 
dari 2.6 juta orang dan membunuh lebih 
dari 180,000 orang di seluruh dunia, 
juga telah melumpuhkan perindustrian, 
menutup banyak kilang. International 
Monetary Fund mengatakan beberapa 
minggu lalu bahwa Asia menunjukkan  
pertumbuhan ekonomi nol peratus 
tahun ini untuk pertama kalinya dalam 
60 tahun ini akibat krisis kesihatan yang 
“belum pernah terjadi sebelum ini.”

Dalam khutbahnya ,  S r i  Paus 
Fransiskus merenungkan keberanian 
Rasul Petrus yang menjunjung tinggi 
imannya dan menyatakan kepatuhannya 
kepada Tuhan.

“Dalam sejarah Gereja, warga Gereja 
harus sering melakukan ini untuk 
menyelamatkan umat Tuhan,” seraya 
berkata, sama seperti Yesus berdoa 
untuk Petrus, Dia juga berdoa untuk 
semua orang.

“Mari kita berfikir tentang cara 

Petrus bertumbuh dalam perjalanan ini 
dari menjadi seorang pengecut menjadi 
orang yang berani dengan karunia Roh 
Kudus,” kata Sri Paus.

Sri Paus Fransiskus mengakhiri hom-
ilinya dengan mendesak orang-orang 
Kristian agar “lebih percaya diri dalam 
memohon rahmat agar membiarkan 
Tuhan mengajar kita bagaimana 
meminta rahmat berdoa bagi tiap-tiap 
kita.” — media Vatikan 

Kedua-dua orang ku-
dus ini termasuk dalam 
kedua belas rasul Yesus. 
Filipus merupakan salah 
seorang dari para rasul-
Nya yang pertama. Dia 
dilahirkan di Betsaida, 
di wilayah Galilea. 

Tuhan Yesus bertemu 
dengannya dan berkata, 
“Ikutlah Aku!” Filipus 
sangat bersukacita ber-
sama Yesus. Dia ingin 
membagikan sukacit-
anya itu kepada sahabatnya, Natanael. 

“Kami telah menemukan Dia, yang disebut oleh 
Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi,” kata 
Filipus, “iaitu Yesus dari Nazaret.” 

St. Yakobus adalah putera Alfeus dan saudara sepu-
pu Yesus. Setelah kenaikan Yesus ke syurga, Yako-
bus menjadi Uskup Yerusalem. Orang banyak sangat 
menghormatinya dan memberinya julukan “Yakobus 
si Adil,” yang bererti “Yakobus yang Kudus.” 

St. Yakobus seorang yang lemah lembut dan 
pemaaf. Dia menghabiskan banyak waktunya untuk 
berdoa. Terus menerus dia memohon kepada Tuhan 
untuk mengampuni mereka yang menganiaya para 
pengikut Kristus. 

Bahkan ketika para penganiaya umat Kristian men-
jatuhkan hukuman mati atasnya, Yakobus memohon-
kan ampun bagi mereka kepada Tuhan. St. Yakobus 
wafat sebagai martir pada tahun 62.
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Kenali Santo 
Anda 

Sto Filipus & 
Yakobus 
~ 3 Mei ~ 

Musim pandemik 
bukan untuk mengaut 
keuntungan!

Buddha dan Kristian: 
Membangun Budaya Kasihan dan Persaudaraan

Kepada rakan-rakan penganut 
Buddha, 

Bagi pihak Dewan Kepausan un-
tuk Dialog Antara Agama, kami 
mengucapkan salam sejahtera dan 
salam kebaikan kepada anda dan 
kepada semua komuniti Buddha di 
seluruh dunia ketika anda menyam-
but perayaan Wesak/ Hanamatsuri. 
Selama dua puluh empat tahun ke-
belakangan ini, Dewan Kepausan 
untuk Dialog Antara Agama telah 
mengirimkan ucapan selamat ke-
pada anda pada kesempatan yang 
menggembirakan ini. Oleh kerana 
tahun ini merupakan ulang tahun 
kedua puluh lima mesej tradisional 
ini, kami ingin memperbaharui 
ikatan persahabatan dan kolaborasi 
kami dengan pelbagai tradisi yang 
anda wakili.

Tahun ini, kami ingin merenung-
kan bersama anda tentang tema 
"Buddha dan Kristian: Membangun 
Budaya Kasihan dan Persaudaraan". 
Kita masing-masing memperhati-
kan nilai tinggi tradisi agama kita 
untuk berbelas kasihan dan seman-
gat persaudaraan dalam usaha kero-
hanian kita dan dalam kesaksian dan 
layanan kita kepada umat manusia 
yang terluka dan bumi yang terluka.

Dokumen mengenai Persau-
daraan Manusia untuk Perdamaian 
Dunia dan Hidup Bersama menya-
takan: “Ajaran agama yang sejati 
mengundang kita untuk tetap be-
rakar pada nilai-nilai kedamaian; 
untuk mempertahankan nilai-nilai 

persefahaman, persaudaraan ma-
nusia dan hidup bersama yang har-
moni ”. Bertemu dengan Patriark 
Agung Buddha di Thailand pada 
November lalu, Yang Mulia Sri 
Paus Fransiskus menyatakan baha-
wa "kita dapat bertumbuh dan hidup 
bersama sebagai  jiran yang baik 
dan dengan demikian dapat mem-
promosikan di kalangan pengikut 
agama kita pembangunan projek-
projek kebajikan baru, yang mampu 
menjana dan melipat gandakan 
inisiatif praktikal di jalan persau-
daraan, terutama berkaitan dengan 
golongan miskin dan yang didera  di 
rumah. Dengan cara ini, kita dapat 
menyumbang kepada pembentukan 
budaya kasih sayang, persaudaraan 
dan perjumpaan, baik di sini dan di 
bahagian lain di dunia ”(rujuk Men-

gunjungi Patriark Tertinggi Buddha 
, Bangkok, 21 November 2019).

Perayaan Wesak/Hanamatsuri 
mendorong kita untuk mengingat 
bahawa Putera Siddhartha berang-
kat mencari kebijaksanaan dengan 
mencukur kepalanya dan melepas-
kan statusnya sebagai putera. Dia 
memperdagangkan pakaian sutera 
Benares dan memakai jubah biar-
awan sederhana. Sikap mulianya 
mengingatkan kita kepada Santo 
Fransiskus dari Assisi: dia memo-
tong rambutnya dan menukar paka-
iannya yang mewah kepada jubah 
sederhana sebagai tukang sapu ker-
ana dia ingin mengikuti Yesus, yang 
"mengosongkan dirinya, mengam-
bil bentuk hamba" (Filipi 2: 7) dan 
tidak memiliki "tempat untuk me-
letakkan kepalanya" (Matius 8:20). 

Contoh dan teladan pengikut mere-
ka memberi inspirasi kepada kita 
untuk menjalani kehidupan yang 
terpisah dengan apa yang paling 
penting. Oleh itu, sebagai akibatnya, 
kita dapat lebih bebas mengabdikan 
diri untuk memupuk budaya kasih 
sayang dan persaudaraan untuk me-
ringankan penderitaan manusia dan 
ekologi.

Semua perkara adalah berkaitan. 
Saling ketergantungan membawa 
kita kembali ke tema kasih sayang 
dan persaudaraan. Dengan seman-
gat terima kasih atas persahabatan 
anda, kami dengan rendah hati me-
minta anda untuk menemani dan 
menyokong rakan-rakan Kristian 
anda dalam memupuk kebaikan dan 
persaudaraan yang penuh kasih di 
dunia sekarang ini. Oleh kerana kita, 
Buddha dan Kristian, saling belajar 
bagaimana menjadi lebih peka dan 
penuh kasih sayang, semoga kita 
terus mencari cara untuk beker-
jasama untuk menjadikan hubun-
gan kita sebagai sumber berkat bagi 
semua makhluk hidup dan untuk 
planet ini, rumah kita bersama .

Kami percaya bahawa untuk 
menjamin kesinambungan perpadu-
an sejagat kita, perjalanan bersama 
kita memerlukan proses pendidikan. 
Untuk tujuan ini, acara global akan 
berlangsung pada 15 Oktober 2020 
dengan tema "Reinventing the Glob-
al Compact on Education". Perte-
muan ini akan menghidupkan kem-
bali dedikasi kita untuk dan dengan 
orang muda, memperbaharui se-

mangat kita untuk pendidikan yang 
lebih terbuka dan inklusif, termasuk 
menjadi pendengar yang baik,  di-
alog yang membina dan persefaha-
man yang lebih baik" (Paus Fran-
cis, Mesej untuk Pelancaran Impak 
Global terhadap Pendidikan, 12 
September 2019). Kami menjem-
put anda untuk bekerjasama dengan 
semua pihak untuk mempromosi-
kan inisiatif ini, secara individu dan 
dalam komuniti anda, untuk memu-
puk humanisme baru. Kami juga 
gembira melihat bahawa penganut 
Buddha dan Kristian menggunakan 
nilai-nilai yang sangat dipegang dan 
bekerjasama untuk mencungkil pe-
nyebab penyakit sosial di pelbagai 
bahagian dunia.

Marilah kita mendoakan semua 
orang yang terkena wabak corona-
virus dan bagi mereka yang menjadi 
penjaga. Marilah kita mendorong 
umat beriman kita untuk menjalani 
saat yang sukar ini dengan harapan, 
kasih sayang, dan amal.
 Rakan-rakan Buddha yang dihor-
mati, dalam semangat persahabatan 
dan kolaborasi ini, kami mengucap-
kan selamat menyambut hari sukac-
ita dan damai, Wesak/ Hanamatsuri.

Kardinal Miguel Ángel Ayuso 
Guixot, MCCJ
President

Msgr. Kodithuwakku K. Indunil J.
Setiausaha 

Pesan dari Dewan Kepausan untuk Dialog 
Antara Agama sempena Hari Wesak



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 3, 2020 

Kepada Rev. Fathers, Religius 
Brothers dan Sisters, Seminar-
ians, Komuniti ISKB, Pengerusi 
dan ahli-ahli TPK, MPP, MPM, 
KWK, KBK, KKD, Komiti Katekis  
dan Saudara Saudari yang saya 
kasihi dalam Kristus

Salam Paskah dan sukacita ker-
ana Kerahiman Ilahi. Puji Tuhan 
kerana pada 6 Mei 2020 ini kita 
akan merayakan Ulang Tahun kita 
yang ke-27 sebagai Umat Tuhan  
Keuskupan Keningau.

Pada mulanya kita telah mer-
ancang menyambut UTK ke 27 
ini pada 1 Mei 2020 yang mana 
Paroki St. Anthony, Tenom seba-
gai Tuan Rumah. 

Namun kerana pandemik 
Covid-19 dan PKP, kita terpaksa 
menundanya ke suatu tarikh 
yang belum dapat ditetapkan. 
Terima kasih dan harap mema-
hami khususnya para Paderi, 

Religius, MPP, KWK, KBK dan 
para Katekis, Paroki St. Anthony, 
Tenom.

Saudara-saudari, walaupun kita 
sedang dalam perintah kawa-
lan pergerakan dan tidak dapat 
berhimpun merayakan perayaan 
Ulang Tahun kita, namun kerana 
kesatuan dan kesetiaan, kita tetap 
secara individu, bersama keluarga 
dan bersama komuniti dapat ber-
doa mengungkapkan syukur kita 
kepada Tuhan atas perlindungan-
Nya bagi kita selama ini.

Dalam kita menyambut per-
ayaan UTK-27, kita sebagai Umat 
Tuhan  Keuskupan Keningau saya 
ingin mengajak kita semua – para 
Paderi, Religius dan Awam su-
paya:

a) Kita sentiasa sedar, bersatu 
dan berbangga dengan Identiti 
kita sebagai, “Umat Tuhan  Ber-
jalan bersama dalam Yesus Kris-
tus”.
b) Kita setia kepada Misi kita 
supaya “Taat berdoa, meng-
hayati Sabda Tuhan, meraya-
kan Sakramen-Sakramen, hidup 
Berkomuniti, memperjuangkan 
Keamanan, Keadilan, Cinta 
Kasih serta Keharmonian Alam 
Ciptaan Tuhan”.
c) Kita memilih Hidup dikuasai 
oleh Roh Kudus agar kita da-
pat dan mampu membantu satu 
sama lain dibentuk menjadi ang-
gota-anggota Komuniti Umat 
Tuhan  yang komited dan efektif 
melayani kerajaan-Nya.

d) Kita peka terhadap kebajikan 
Paroki dan Keuskupan kita dan 
bermurah hati memberi sumban-
gan kasih untuk keperluan pas-
toral, pentadbiran dan lain-lain. 
Kita tidak tahu berapa lama KPK 
akan berkuatkuasa dan kita umat 
tidak dapat bersama mengada-
kan Misa Kudus atau Ibadat. 
Saya sangat berharap saudara-
saudari memahami dan sentiasa 
berhubung dengan pihak Paroki 
dan Keuskupan. 
Dalam Perancangan Pasto-

ral kita, (2020 – 2025) kita telah 
bertekad bahawa jika kita setia 
memainkan peranan kita seba-
gai Umat Tuhan — para Paderi, 
Religius, Katekis, para Pemimpi 
Umat Awam, Ibubapa, Belia dan 

Kanak-kanak - dengan semangat 
Kesatuan, Kesetiaan dan Kekudu-
san Yesus kita akan dapat mere-
alisasikan cita-cita kita “men-
jadi Komuniti Umat Tuhan  yang 
Komited dan Efektif melayani 
Kerajaan-Nya”.

Bagi saudara-saudari KATE-
KUMEN, kami berharap agar 
anda tetap sabar dan bertekun 
meneruskan pembelajaran kamu 
mengenal dan mengasihi Yesus 
sampai hari Pembaptisan kamu 
dapat ditetapkan.

Buat sementara kita akan meny-
ambut Perayaan UTK-27 kita pada 
tarikh terdekat dengan 6 Mei, iaitu 
pada 3 Mei, dalam Misa Kudus 
Hari Minggu Keempat Paskah, 
Misa Kudus online streaming 
pada jam 8.00 pagi. Bawalah In-
tensi UTK-27 ini melalui Adorasi, 
Doa Rosari, doa Kerahiman Ilahi 
dan sebagainya selain dalam Per-
ayaan Misa Kudus nanti.

Semoga dengan perayaan UTK-
27 ini, walaupun secara sederhana 
sahaja, diharap semangat Keki-
taan kita tetap kuat, tetap berbang-
ga dengan Identiti kita, komited 
dengan Misi kita dan tetap fokus 
kepada Kristus Yesus Sumber, 
Alasan dan Tujuan hidup ini wa-
laupun Covid-19 mengganggu ke-
tenteraman hidup kita.

Selamat Merayakan Ulang 
Tahun Keuskupan Ke-27 

Kebahagiaan Adalah Kekitaan

+Bishop Datuk Cornelius Piong
25 April 2020 

Keuskupan Keningau sambut 
UTK-27 dalam suasana PKP 

KENINGAU: Keuskupan 
Keningau telah meran-
cang untuk meraikan ulang 
tahun ke-27 penubuhan 
Keuskupan Keningau pada 
1 Mei 2020 di Paroki Tenom. 
Namun kerana pandemik 
Covid-19 dan kerajaan tel-
ah menguat kuasakan Per-
intah Kawalan Pergerakan, 
maka perayaan ini tetap 
disambut dengan penuh sy-
ukur dengan perayaan Misa 
Kudus pada 3 Mei 2020.

Berikut merupakan pesan 
pastoral Uskup Cornelius 
Piong:

Kenangan UTK ke-25 Keuskupan Keningau pada tahun 2018. Dari kiri, mantan Duta Vatikan ke Malaysia, 
Uskup Agung Joseph Marino, Uskup Cornelius Piong, Uskup Agung John Wong dan Fr Bede Anthonius. 

Generasi akan datang tidak sepatutnya mewarisi 
bumi yang tenat 
KOTA KINABALU: Hari Bumi 
2020 disambut dalam suasana Per-
intah Kawalan Pergerakan. 

Di Kota Kinabalu, Komisi 
Keadilan Ciptaan menggunakan 
platform media sosial untuk meny-
edarkan dan mengajak orang ramai 
untuk menghormati, melindungi 
dan menyayangi bumi.

Komisi itu bersama dengan Eco 
Outreach Team menyusun pelbagai 
aktiviti online untuk menghargai 
bumi, menyemai rasa tanggung-
jawab untuk menjaga dan memeli-
hara bumi. 

Dalam pesan videonya, Pengeru-
si Komisi Keadilan Ciptaan, Sr 
Calista Saliun FSIC telah meme-
tik ensiklik Sri Paus Fransiskus 
Laudato Si  bahawa  bumi sedang 
menangis disebabkan oleh kita, dis-

ebabkan oleh sikap kita yang tidak 
bertanggungjawab dan menyalah 
guna bahkan menganggap diri kita 
seolah-olah tuan dan penguasa 
bumi.

"Kita seolah-olah mengang-
gap berhak merampasnya dengan 
sesuka hati. Kita lupa kita sendiri 
berasal dari debu tanah dan suatu 
hari nanti akan kembali. Tubuh kita 
terbentuk dari unsur-unsur bumi. 
Kita menghirup udara dan meneri-
ma hidup dari bumi."

Sr Calista memetik kata-kata Sri 
Paus Fransiskus bahawa bumi ada-
lah rumah kita bersama. Tempat 
semua ciptaan Tuhan.  Sejak pen-
ciptaan dunia, Tuhan telah memberi 
amanat seperti yang tertulis dalam 
Kitab Kejadian 2: 15, "Tuhan 
mengambil manusia itu dan men-

empatkannya di Taman Eden untuk 
mengusahakan dan memelihara ta-
man…oleh itu setiap kita ada tang-
gungjawab menjaga bumi kerana 
bumi ini milik kerana bumi yang 
kita diami ini adalah milik generasi 
akan datang. 

Sr Calista kemudiannya mengu-
langi kata-kata Sri Paus Fransiskus 

ketika menghadiri  satu persidan-
gan dengan para pemimpin tenaga 
industri di Roma pada tahun lalu 
bahawa, "anak-anak dan cucu kita 
maksudnya generasi akan datang, 
tidak seharusnya mewarisi perbua-
tan kita yang tidak bertanggung-
jawab."

Antara aktiviti online untuk 

mempromosi penjagaan bumi yang 
dianjurkan oleh komisi ini ialah 
membuat sendiri penanda buku, 
berkebun, menanam bunga, video 
tentang pembukaan tanah ber-
skala kecil, video ucapan-ucapan 
Hari Bumi daripada para belia dan 
kanak-kanak, pertandingan poster 
Laudato Si dan pelbagai lagi. 


