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Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikarunia-
kan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-
anak Tuhan, dan memang kita adalah anak-anak 
Tuhan. Kerana itu dunia tidak mengenal kita, sebab 
dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku 
yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tu-
han tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak...

1 Yohanes 3: 1-2 

Sri Paus, Agong, ucap takziah 
pemergian Kardinal Soter 
KUALA  LUMPUR: Setelah 

mendapat khabar pemer-
gian Kardinal Anthony 

Soter, 88, Sri Paus Fransiskus men-
gungkapkan rasa dukacita dan tak-
ziah melalui surat yang dialamat 
kepada Uskup Agung Julian Leow 
Beng Kim, Uskup Agung Kuala 
Lumpur dan kepada para klerus, 
religius, umat awam Keuskupan 
Agung Kuala Lumpur.  

Dalam suratnya, Sri Paus berdoa agar roh 
Kardinal Soter bersemadi dengan tenang. 
Beliau juga menyatakan penghargaan di atas 
“ketaatannya sebagai saksi Khabar Gembira, 
kemurahan hatinya dalam pelayanan di Ger-
eja Malaysia serta komitmennya yang tidak 
kenal lelah dalam mempromosi ekumenisme 
serta dialog antara agama.

Pada akhir suratnya, Sri Paus memberikan 
Berkat Apostoliknya sebagai penghiburan 
dan damai Yesus Kristus kepada semua yang 
berdukacita di atas pemergian Kardinal Soter. 

Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdul-
lah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan 
Raja Permaisuri Agong, Tunku Azizah Ami-
nah Maimunah Iskandariah turut mengucap-
kan takziah kepada keluarga Kardinal Soter 
yang meninggal pada hari Rabu, 28 Oktober 
2020. 

Istana Negara menerusi hantaran di Face-
book memaklumkan, Seri Paduka Baginda 
menzahirkan rasa simpati kepada keluarga, 
insan tersayang dan komuniti Katolik serta 
berharap mereka bersabar dan kuat mengha-
dapi masa sukar serta menyedihkan itu.

“Seri Paduka Baginda mengiktiraf legasi 
dan sumbangan Fernandez sepanjang perkhid-
matannya kepada negara dan rakyat Malaysia. 

“Pemergian mendiang satu kerugian besar 
bagi masyarakat Roman Katolik dan negara,” 
kata hantaran tersebut.

Semasa menjadi Uskup Pulau Pinang dan 
kemudiannya sebagai Uskup Agung Kuala 
Lumpur, Soter dikenali sebagai pembela hak 
manusia dan sangat cergas dalam mempro-
mosi dialog antara agama. 

Mendiang juga merupakan uskup pertama 

di Malaysia yang menggunakan moto episko-
pal dalam Bahasa Malaysia, ‘Keadilan dan 
Keamanan’ (Justice and Peace). 

 Kardinal Soter disahkan menghidap barah 
lidah pada tahun 2019 dan menerima rawatan 
paliatif di Rumah Warga Emas St Francis Xa-
vier. 

l Lagi berita di mukasurat BM 6 & BM 7 

VATIKAN: Disebabkan pandemik corona-
virus dan perintah pergerakan kawalan, umat 
tidak dapat menziarahi kuburan pada 2 No-
vember ini. 

Ini mendorong Vatikan untuk memperluas 
indulgensi penuh untuk jiwa-jiwa di Api Pe-
nyucian.

Menurut keputusan 23 Oktober yang ditan-
datangani Kardinal Mauro Piacenza, Peniten-
saria Utama dari Penitensaria Apostolik, in-
dulgensi yang dapat membantu membatalkan 
hukuman sementara kerana  dosa bagi orang 
yang meninggal dalam keadaan rahmat, boleh 
diperoleh sepanjang bulan November 2020.

Kardinal Piacenza mengatakan, para uskup 
telah meminta perpanjangan jangka waktu un-
tuk indulgensi penuh, mengingat pentingnya 
Hari Raya Semua Orang Kudus, 1 November, 
dan Peringatan para Arwah. Kardianl Piacenza 
mengatakan, meskipun ada Misa yang disiar-

kan langsung untuk umat yang tidak dapat 
menghadiri liturgi secara langsung, namun 
“ada juga yang tidak biasa dengan perayaan 
dalam talian." 

Oleh itu, ada usaha dari para uskup untuk 
menerapkan semua penyelesaian yang me-
mungkinkan membawa umat kembali ke Ger-
eja, dan selalu menghormati segala sesuatu 
yang perlu dilakukan tetapi disebabkan oleh 
pandemik, kita terbatas dalam melakukannya. 

Dengan keputusan baharu ini, umat yang 
tidak dapat meninggalkan rumah masih boleh 
mengambil bahagian dalam indulgensi. 

Dekrit itu juga mendorong para imam untuk 
membuat sakramen tersedia seluas mungkin 
sepanjang bulan November. “Agar lebih mu-
dah menerima rahmat ilahi melalui belas kasih 
pastoral, penitensaria dengan sungguh berdoa 
agar semua imam yang diberkati kemampuan 
yang sesuai memberi diri mereka dengan ke-

murahan hati untuk perayaan sakramen tobat 
dan memberikan Komuni Kudus bagi orang 
sakit,” kata dekrit itu.

Indulgensi penuh, yang melepaskan semua 
hukuman sementara kerana dosa, harus diser-
tai pelepasan penuh dari dosa. Seorang Kato-
lik yang ingin memperoleh indulgensi penuh 
harus juga memenuhi syarat indulgensi, iaitu 
mengaku dosa, menerima Ekaristi, dan berdoa 
untuk intensi Sri Paus.  

Pengakuan dosa dan penerimaan Ekaristi 
boleh dilakukan dalam minggu penerimaan 
indulgensi itu.

Pada bulan November, Gereja memiliki dua 
cara tradisional untuk memperoleh indulgensi 
penuh bagi jiwa-jiwa di Api Penyucian. Perta-
ma mengunjungi pemakaman dan berdoa bagi 
orang mati semasa Oktaf Hari Semua Orang 
Kudus, 1-8 November. Pada tahun ni, Vatikan 
memutuskan bahawa indulgensi penuh boleh 

diperoleh setiap hari pada bulan November.
Indulgensi pleno kedua berkaitan dengan 

Peringatan Arwah Semua Orang Beriman, 2 
November, dan dapat diterima oleh umat beri-
man dengan mengunjungi gereja atau kapel 
kecil pada hari itu dan mendoakan Bapa Kami 
serta Aku Percaya. 

Kedua-dua indulgensi itu harus memasuk-
kan tiga syarat biasa dan pelepasan penuh dari 
dosa. 

Vatikan juga mengatakan, kerana darurat 
kesihatan, orang-orang yang berisiko boleh 
melakukan indulgensi dari rumah dengan 
mendoakan orang meninggal di hadapan pa-
tung Yesus atau Perawan Maria. 

Mereka juga harus mempersatukan diri se-
cara spiritual dengan umat Katolik lainnya, 
benar-benar terlepas dari dosa, dan memiliki 
niat untuk memenuhi syarat-syarat itu secepat 
mungkin. — CNA 

Vatikan perpanjang pemberian indulgensi bagi orang 
mati sepanjang November 
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Kesedihan yang 
memberi kekuatan 

Rakan saya berkongsi cerita 
ini. Dia membesar dengan 
lima adik beradik dan 

seorang ayah yang ketagihan 
alkohol. 

Kesan ketagihan alkoholnya 
telah menghancurkan keluarga. 
Beginilah kisahnya: Ketika ayah 
saya meninggal dunia, ketagihan-
nya terhadap alkohol telah meng-
hancurkan keluarga kami. Tiada 
seorang pun daripada kami, anak-
anaknya dapat bercakap antara 
satu sama lain lagi.

Kami mula berpindah ke pelb-
agai tempat dan tidak berhubung  
dengan satu sama lain. Ibu saya 
adalah seorang yang saleh dan 
terus berusaha selama bertahun-
tahun untuk membuat kami  ber-
damai antara satu sama lain, men-
jemput kami untuk berkumpul 
sempena hari Kesyukuran dan 
Natal dan sebagainya, tetapi ia 
tidak pernah berkesan. Semua 
usahanya adalah sia-sia.

Kami membenci satu sama lain. 
Kemudian ketika ibu saya terbar-
ing di hospis barah, hanya terlan-
tar di katil dan akhirnya dalam 
koma, kami, anak-anaknya, ber-
kumpul di sisinya, melihatnya 
perlahan-lahan menghembuskan 
nafas terakhir. 

Dan si ibu, yang tidak berdaya 
dan tidak dapat bercakap, mampu 
mencapai apa yang tidak berjaya 
dilakukannya semasa dia masih 
boleh bercakap lagi. Melihat dia 
meninggal dunia, kami adik-bera-
dik berdamai. 

Kita semua mungkin pernah 
mendengar kisah yang hampir 
serupa, di mana seseorang yang di 
ambang kematian, ketika mereka 

terlalu tidak berdaya untuk ber-
cakap atau bertindak, memberi 
kesan yang kuat, lebih kuat dari-
pada yang mereka lakukan ketika 
berkata-kata atau bertindak, men-
curahkan rahmat yang memberka-
ti orang yang mereka cintai, kepa-
da orang-orang di sekeliling mer-
eka. 

Tentu sahaja, kadang-kadang 
ini bukan persoalan mendamaikan 
keluarga tetapi lebih kepada 
memperkuatkan perpaduan mere-
ka yang sedia ada. Begitu juga 
dalam sejarah keluarga yang 
d ikongs i  o leh  Car la  Mar ie 
C a r l s o n ,  d a l a m  b u k u n y a , 
Everyday Grace. 

Keluarganya memang sedia 
akrab, tetapi Carlson berkongsi 
bagaimana kematian ibunya 
memperkuatkan lagi ikatan kelu-
arga itu dan mengagumi semua 
yang lain yang menyaksikan 
kematiannya: “Mereka yang per-
nah meluangkan waktu dengan 
ibu saya semasa perjalanan itu 
telah memberitahu saya bahawa 
hidup mereka telah berubah. Ia 
adalah masa yang luar biasa yang 
saya akan sentiasa hargai. 

Pelajaran penerimaan dan 
keberanian banyak apabila dia 
berjuang dengan realiti tubuh 
yang mati. Ia dramatik dan sengit, 
tetapi masih dipenuhi dengan 
kedamaian dan rasa syukur. 
Hampir semua orang yang pernah 
menjaga seseorang yang dikasihi, 
yang akhirnya meninggal dunia, 
dapat berkongsi cerita yang sama.

Terdapat pengajaran di sini dan 
misteri. Pengajarannya adalah 
bahawa kita tidak hanya melaku-
kan perkara-perkara penting anta-

ra satu sama lain dan memberi 
kesan kepada kehidupan masing-
masing oleh apa yang kita laku-
kan secara aktif untuk satu sama 
lain; kita juga melakukan perkara-
perkara yang mengubah hidup 
untuk satu orang lain ketika kita 
pasif, ketika kita dalam keadaan 
tidak terdaya. Inilah misteri 
kepasifan yang kita lihat, secara 
paradigmatik, seperti apa yang 
pernah dilakukan Yesus untuk 
kita.

Sebagai orang Kristian, kita 
mengatakan bahawa Yesus mem-
berikan nyawa-Nya untuk kita 
dan bahawa Dia telah memberi-
kan kematiannya kepada kita, 
tetapi kita cenderung memikirkan 
ini sebagai satu dan perkara yang 
sama. Tidak sama sekali! 

Yesus memberikan hidup-Nya 
untuk kita melalui kegiatannya; 
Dia memberikan kematian-Nya 
kepada kita melalui kepasifan.

Terdapat dua pergerakan beras-

ingan. Seperti yang dijelaskan 
oleh wanita tadi, yang berusaha 
selama bertahun-tahun menda-
maikan anak-anaknya melalui 
aksi, menerusi kata-kata dan tin-
dakannya, dan kemudian akhirnya 
berjaya mendamaikan anak-
anaknya melalui ketidak-berdaya, 
pasif kerana koma di atas katil 
hospital, begitu juga dengan 
Yesus.

Selama tiga tahun, Dia berusa-
ha dalam segala cara untuk mem-
buat kita memahami cinta, perda-
maian, dan iman, tanpa kesan 
yang menyeluruh. 

Kemudian, dalam masa kurang 
dari 24 jam, dalam ketidakberday-
aan-Nya, ketika dia tidak dapat 
bercakap, dalam kematian-Nya, 
kami mendapat pelajaran. 

Kedua-dua iaitu Yesus dan ibu-
nya mampu, dalam ketidakber-
dayaan dan kepasifan mereka, 
untuk memberikan sesuatu kepa-
da dunia yang mereka tidak dapat 
berjaya lakukan ketika mereka 
masih bertenaga dan aktif bergiat. 

Sayangnya, ini bukan sesuatu 
dalam budaya kita sekarang, den-
gan penekanannya terhadap kesi-
hatan, produktiviti, pencapaian, 
dan kuasa yang sangat difahami. 
Kita tidak lagi memahami atau 
menghargai rahmat  kuat yang 
diberikan oleh seseorang yang 
mati akibat penyakit membawa 
maut; dan tidak ada karunia yang 
kuat dalam seseorang yang mem-
punyai kecacatan, atau seme-
mangnya rahmat yang ada dalam 
fizikal kita dan ketidak mampuan 
peribadi kita. .

Kita juga tidak faham apa yang 
kita berikan kepada keluarga, 

kawan dan rakan sekerja apabila 
kita, masih bertenaga dan berkua-
sa, dan harus menyerap peng-
abaian, kekeliruan, dan salah 
faham. 

Apabila budaya mula bercakap 
tentang euthanasia, sebagai ses-
uatu yang tidak baik, ia menanda-
kan kita tidak lagi memahami  
rahmat dalam kepasifan.

Da lam tu l i s annya ,  Henr i 
Nouwen membuat perbezaan 
antara apa yang disebutnya seb-
agai  “pencapaian” ki ta  dan 
“keberhasilan” kita. Pencapaian 
lebih banyak datangnya daripada 
aktiviti kita tentang apa yang 
telah kita capai secara positif. Apa 
yang kita lakukan secara aktif 
untuk orang lain? Dan pencapaian 
kita berhenti apabila kita tidak 
lagi aktif. 

Keberhasilan pula sebaliknya, 
ia melangkaui apa yang telah kita 
lakukan secara aktif dan diperole-
hi dengan banyaknya semasa ia 
diserap dalam keadaan pasif di 
mana kita secara aktif membuah-
kan hasil. Keluarga yang dicerita-
kan tadi berdamai bukan kerana 
kejayaan usaha ibu mereka, tetapi 
kerana keberhasilannya dalam 
kepasifan. Begitulah misteri 
kepasifan.

Pierre Teilhard de Chardin, 
dalam buku klasik kerohaniannya, 
The Divine Milieu, menyatakan 
kepada kita bahawa kita diseru 
untuk membantu dunia melalui 
akt ivi t i  dan kepasifan ki ta , 
melalui kedua-duanya, kita dapat 
memberikan secara aktif dan 
melalui kepasifan. — Hakcipta 
Terpelihara 1999-2019 @ Fr 
Ron Rolheiser 

Sempena Hari Raya Semua 
Orang Kudus mari kita 
menghayati kata-kata Sri 

Paus bahawa kita semua dipang-
gil untuk kekudusan. 

Sri Paus mengatakan, seperti 
mengatakan para Kudus bukan-
lah manusia yang jauh dan tidak 
terjangkau. 

Tetapi, mereka menempuh 
jalan hidup sulit yang sama den-
gan kita, dengan semua keber-
hasilan dan kegagalannya.

Kekudusan, kata Sri Paus, 
tidak dapat dicapai melalui 
kekuatan kita sendiri. Itu “buah 
rahmat Tuhan dan tanggapan 
bebas kita terhadap rahmat itu” 
sehingga merupakan karunia 
dan panggilan.

Sebagai karunia yang diberi-
kan Tuhan, kekudusan tidak 
dapat dibeli tetapi hanya diteri-
ma dengan bantuan Roh Kudus. 
“Itu masalah tumbuh semakin 
besar dalam kesedaran bahawa 
ki ta  dicangkukkan kepada 
Kristus, seperti cabang disatu-
kan dengan pokok anggur,” kata 
Sri Paus, dan kerana itu kita 

dapat dan harus hidup bersama 
Dia dan di dalam Dia  sebagai 
anak-anak Tuhan.”

Para Kudus menunjukkan 
kepada kita bahawa kekudusan 
adalah juga panggilan yang 
diberikan kepada semua murid 
Kristus. 

“Itulah jalan kepenuhan. 
Setiap orang Kristian dipanggil 
mengikutinya dalam iman, dan 
melanjutkan ke tujuan akhir: 
persekutuan definitif dengan 
Tuhan dalam kehidupan kekal.” 
Kekudusan menuntut  k i ta 
menerima karunia Tuhan secara 
bertanggung jawab dan "men-
gambil komitmen  serius setiap 
hari untuk pengudusan dalam 
semua situasi,   tugas, dan 
keadaan hidup kita, serta beru-
saha menjalani segala sesuatu 
dengan cinta, dengan kasih 
amal." 

Para Kudus yang sekarang 
berdiri di hadapan takhta Tuhan 
mengakui selama hidup bahawa 
mereka memerlukan cahaya 
ilahi dan menyerahkan diri mer-
eka kepada-Nya sedemikian 

rupa dengan kepercayaan dan 
keimanan, kata Sri Paus.

Mengapa kita mahu menjadi 
kudus dan bersatu dengan para 
kudus? 

Yohanes dalam bacaan kedua 
memberikan jawaban yang 
pasti. Kita menjadi kudus bukan 
kerana kehebatan kita, namun 
semata-mata kerana kasih karu-
nia Bapa kepada kita. 

Dengan kasih-Nya maka kita 
pun menjadi anak-anak Tuhan. 
Sebagai anak-anak Tuhan  maka 
kita akan sama seperti Kristus, 
sebab kita akan melihat Dia di 
da lam keadaan-Nya  yang 
sebenarnya. 

Sakramen pembaptisan telah 
menguduskan kita semua. Setiap 
orang yang memiliki harapan 
kepada-Nya akan menjadi kudus 
sesuai dengan kehendak-Nya.

Sabda Tuhan secara utuh men-
gantar kita untuk bersatu dengan 
Tuhan Tuhan  Yang Mahakudus. 
Kekudusan adalah rencana dan 
kuasa Tuhan  yang diberikan 
kepada setiap orang yang dibap-
tis. 

Dalam persekutuan itu kita 
mengalami cinta kasih dari 
Tuhan secara utuh. Tuhan Yesus 
berkata: “Kerana itu haruslah 
kamu sempurna, sama seperti 
Bapamu yang di syurga adalah 
sempurna.” (Mat 5:48). 

Tujuan hidup kita di dunia ini 
adalah supaya menjadi sempur-
na serupa dengan Tuhan sendiri 
yang sudah menciptakan kita 
serupa dengan wajah-Nya.

St. Theresia dari Lisieux ber-
kata: “Anda tidak dapat menjadi 
orang kudus yang setengah-
setengah; anda harus menjadi 
orang kudus yang penuh atau 
bukan menjadi orang kudus 
sama sekali” St. Bernardus men-

gatakan bahawa kita semua 
memiliki kerinduan yang besar 
untuk bersatu dengan para 
kudus, saling berbahagi sebagai 
warga syurgawi. 

Sungguh,  ki ta  mengakui 
persekutuan para kudus dan arah 
hidup kita menuju kepada perse-
kutuan dengan Bonda Maria dan 
para kudus di syurga.

Pada 2 November, kita juga 
merayakan hari para arwah. 
Pada hari mengenang para 
arwah, di tengah-tengah budaya 
negatif tentang kematian dan 
orang mati, marilah kita berdoa 
bagi orang-orang yang telah ter-
lebih dahulu meninggalkan kita. 
— santapan rohani 

HARI MINGGU BIASA KE-31
TAHUN C

Wahyu 7, 2-4. 9-14; 
1 yohanes 3, 1-3.

injil matius 5, 1-12a.

Iman jangan setengah-setengah! 
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Gelombang kedua COVID-19: 
Uskup Agung seru umat kekal tabah 
dalam iman, jangan berputus asa

Pencerahan tentang Hari Para Kudus/Arwah

Kepada para paderi, religius dan umat awam di Keusku-
pan Agung,

Salam damai kepada anda sekalian!

Ketika saya menulis kepada anda Surat Pastoral yang ber-
tarikh 5 Julai 2020, negara kita sedang berada di peringkat 
Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP). Pada 
masa itu, kes positif Covid-19 harian menurun secara men-
dadak kepada satu angka yang membolehkan paroki-paroki 
kita mengadakan Misa semula di gereja.

Hari ini keadaan sudah berubah. Dalam beberapa minggu 
kebelakangan ini, kita telah menyaksikan peningkatan jang-
kitan Covid-19 yang membimbangkan di Sabah (pada 24 
Oktober sahaja terdapat 889 kes baru!) dan jumlah kluster 
baru semakin menambah. 

Pelbagai sebab dan alasan telah disiarkan di media untuk 
menyalahkan pihak lawan. Permainan saling menyalahkan 
ini masih berterusan.

Sebenarnya, peningkatan kes itu bukan sahaja berlaku di 
Sabah. Sesetengah negara di Eropah juga sedang mengalami 
gelombang kedua. 

Misalnya, Jerman dan Perancis menunjukan rekod yang 
tinggi. Itali dan Sepanyol juga tergesa-gesa untuk mengam-
bil langkah yang ketat. Republik Czech pula mengumum-
kan lockdown di seluruh negara. Kes positif di AS dan India 
juga semakin meningkat.

Dengan penguatkuasaan semula Perintah Kawalan Per-
gerakan Bersyarat (PKPB) hampir di semua daerah di Sa-
bah, kita kini kembali kepada keadaan separuh lockdown 
di mana Misa kita terpaksa dirayakan secara online seperti 
yang sebelum ini. Kegiatan pastoral akan dijalankan jika 
ada kepentingan dan keadaan yang mendesak sahaja.

Kerajaan kita baru sahaja melanjutkan PKPB selama dua 
minggu, iaitu dari 27 Oktober hingga 9  November. Ramai 
di antara kita terpaksa bekerja dari rumah. 

Bagi mereka yang kehilangan pendapatan atau diberhenti-
kan kerja, keadaan mereka pasti lebih menyedihkan. Sambil 

tindakbalas kerajaan kena menyeimbangkan ekonomi dan 
kesihatan awam, permainan politik di negara ini adalah sep-
erti “menambah garam kepada luka”.

Nampaknya Covid-19 ini akan berada bersama kita untuk 
jangka masa yang panjang. Virus itu merebak seperti roller 
coaster dan akan berterusan bergantung kepada sejauh mana 
kebersihan diri dipandang serius. 

Oleh itu Kementerian Kesihatan telah menyarankan ba-
hawa satu-satunya cara untuk mengurangkan kes positif 
Covid-19 adalah mematuhi kepada empat amalan, iaitu 
memakai pelitup muka, membasuh tangan dengan kerap, 
mengelakkan pergi ke tempat yang sesak, dan mengekalkan 
penjarakan sosial. Kita telah berjaya melakukan perkara ini 
dahulu dan saya rasa kita jangan berhenti melakukannya.

Dalam menangani cabaran pandernik ini, barisan hadapan 
terutamanya mereka dalam perkhidmatan perubatan dan 
keselamatan adalah orang-orang yang terpaksa menang-
gung kegagalan masyarakat untuk mematuhi SOP. 

Ada di antara mereka telah dijangkiti dan ada yang ter-
beban dengan tuntutan perkhidmatan mereka. Marilah kita 

berdoa untuk mereka dan memberi mereka kata-kata seman-
gat dan perangsang.

Kepada anda yang dijangkiti atau telah kehilangan sese-
orang yang dikasihi akibat Covid-19, saya ingin mengucap-
kan rasa simpati dan akan sentiasa berdoa untuk anda. Saya 
berharap anda semua akan tenang dan berpaling kepada Tu-
han untuk mendapatkan kekuatan dan penghiburan. 

Dalam saat-saat seperti ini, hanya Tuhan sahaja yang boleh 
menyembuhkan semua kesakitan psikologi dan emosi.

Dalam surat saya yang lepas, saya ada bertanya dua soa-
lan penting:

“Apa yang telah kita pelajari dari lockdown ini?
"Apa yang ingin Tuhan katakan kepada dunia hari ini?”
Di sini saya ingin menambah lagi:
"Apakah Tuhan ingin beritahu kita tentang situasi di ne-

gara kita? Ke manakah arah tuju kita?"
"Apakah yang boleh kita lakukan untuk membetulkan 

atau memperbaiki situasi kita?"
"Apa yang boleh kita lakukan untuk membantu sesama 

untuk menangani keadaan ekonomi dan kesihatan awam?"
Pandemik ini mendorong kita untuk berfikir secara global 

dan bertindak secara lokal.
Sebagai umat Katolik, iman kita menuntut kita untuk 

berfokus kepada Tuhan apabila “bot hampir tenggelam” 
(rj. Mt 14:28-31); dan pada masa yang sama kita dipanggil 
untuk “menyampaikan khabar baik kepada orang-orang 
miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-
orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, 
dan membebaskan orang-orang yang tertindas” (rj. Lk 
4:19-20). Marilah kita kekal tabah dalam iman dan jangan 
pernah kehilangan fokus terhadap misi kita di bumi ini wa-
laupun dilanda pandemik!

Kekal selamat dan jangan berputus asa!

Uskup Agung John Wong
Keuskupan Agung Kota Kinabalu
25 Oktober 2020
Hari Minggu Biasa yang Ke-30

Hari para Kudus (1 November) 
Pada hari raya orang kudus (1 November) Gereja 
Katolik merayakan hari para orang kudus, sama ada 
mereka yang telah dikanonisasikan/ diakui Gereja 
sebagai Santo/ Santa, mahupun para orang kudus 
lainnya yang tidak dikenali.

Gereja telah mulai menghormati para Santo/Santa 
dan martir sejak abad kedua. Ini dapat dilihat pada  
catatan kemartiran St. Polycarpus pada abad kedua 
sebagai berikut, “Perajurit lalu,…. menempatkan 
jenazahnya [Polycarpus] di tengah api. Selanjutnya, 
kami mengambil tulang-tulangnya, yang lebih ber-
harga daripada permata yang paling indah dan lebih 
murni dari emas, dan menyimpannya di dalam tem-
pat yang layak, sehingga setelah dikumpulkan, jika 
ada kesempatan, dengan suka cita dan kegembiraan, 
Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita 
untuk merayakan hari peringatan kemartirannya, 
baik untuk mengenang mereka yang telah menye-
lesaikan tugas mereka, mahupun untuk pelatihan 
dan persiapan bagi mereka yang mengikuti jejak 
mereka,” (St. Polycarpus, Ch. XVIII, The body of 
Polycarp is burned, 156 AD).

Para Bapa Gereja, antara lain St. Cyril dari Yeru-
salem (313-386) turut menyebut tentang penghor-
matan kepada para orang kudus, “Kami menyebut-
kan mereka yang telah wafat: pertama-tama para 
patriark, nabi, martir, bahawa melalui doa-doa dan 
permohonan mereka, Tuhan akan menerima permo-
honan kita … (Catechetical Lecture 23:9)

Pada awalnya kalender Santo/Santa dan Martir 
berbeza-beza mengikut tempat dan gereja. Namun 
kemudian, hari perayaan ini menjadi lebih univer-

sal. Rujukan pertama dalam merayakan hari para 
orang kudus ialah St. Efrem dari Syria. St. Yohanes 
Krisostomus (407) menetapkan hari perayaan orang 
kudus pada Minggu pertama setelah Pentakosta, 
yang masih diterapkan oleh Gereja-gereja Timur 
sampai sekarang.

Gereja Barat, juga kemungkinan pada awalnya 
merayakan demikian, namun kemudian menu-
karnya pada 13 Mei, ketika Sri Paus Bonifasius IV 
mengkonsekrasikan Pantheon di Roma kepada San-
ta Perawan Maria dan para martir pada tahun 610. 

Perayaan hari para orang kudus pada 1 Novem-
ber sekarang ini berkemungkinan ditetapkan sejak 
zaman Paus Gregorius III (741) dan pertama kali 
dirayakan di Jerman. Maka hari perayaan ini tidak 
ada kaitannya dengan perayaan pagan Samhain 
yang dirayakan di Ireland. Perayaan 1 November 
sebagai hari raya (day of obligation) ditetapkan ta-
hun 835 pada zaman Sri Paus Gregorius IV. Ten-
tang oktaf perayaan (1-8 November) ditambahkan 
oleh Paus Sixtus IV (1471-1484) (C. Smith The 
New Catholic Encyclopedia 1967: s.v. “Feast of All 
Saints”, p. 318.)

Hari Para Arwah (2 November )
Sehari selepas perayaan orang kudus merupakan  
Hari Para Arwah iaitu hari yang ditetapkan untuk 
mengenang dan mempersembahkan doa-doa untuk-
semua orang beriman yang telah wafat. Setelah kita 
merayakan hari para orang kudus, kita mendoakan 
para saudara-saudari kita yang telah mendahului 
kita, dengan harapan agar mereka pun dapat berga-
bung dengan para orang kudus di syurga.

Umat Kristian telah berdoa bagi para saudara/
saudari mereka yang telah wafat sejak awal agama 
Kristian. Liturgi-liturgi awal dan teks tulisan di 
katakomba membuktikan wujudnya doa-doa bagi 
mereka yang telah meninggal dunia, meskipun aja-
ran terperinci dan teologi yang menjelaskan praktik 
ini dikeluarkan oleh Gereja pada abad berikutnya.

Mendoakan jiwa orang- orang yang sudah men-
inggal telah tercatat dalam 2 Makabe 12:41-42. Di 
dalam kitab Perjanjian Baru mencatatkan Sto. Pau-
lus berdoa bagi kawannya Onesiforus (lih. 2 Tim 
1:18) yang telah meninggal dunia. Para Bapa Ger-
eja, iaitu Tertullian dan St. Cyprian juga mengajar-
kan praktik mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah 
meninggal. 

Hari para arwah menjadi peringatan universal, 
di bawah pengaruh rahib Odilo dari Cluny tahun 
998.  Sekarang Gereja Katolik merayakannya pada 
2 November,  juga gereja Anglikan dan sebahagian 
gereja Lutheran.

Tidak disebutkan mengapa dipilih bulan Novem-
ber dan bukan bulan-bulan yang lain. Namun kita 
tahu  bahawa bulan November merupakan akhir ta-
hun liturgi. Sebelum Gereja memasuki tahun liturgi 
baharu kita diajak untuk merenungkan terlebih da-
hulu akan kehidupan sementara di dunia; tentang 
akhir hidup kita kelak, agar kita dapat akhirnya 
nanti tergabung dalam bilangan para kudus di syur-
ga. Juga, pada bulan November ini, bacaan-bacaan 
Misa Kudus adalah tentang akhir dunia, iaitu untuk 
mengingatkan kita tentang akhir hidup kita yang 
harus kita persiapkan dalam persekutuan dengan 
Kristus. — Katolisitas
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Sahabat kecil Yesus
Berbahagialah orang yang membawa damai kerana 
mereka akan disebut anak-anak Tuhan (Mat 5: 9) 

Lengkapkan 
gambar ini dan 

warnakan. 

Tuhan memanggil Samuel namun Samuel tidak tahu bahawa 
Tuhan memanggilnya lalu berlari mendapatkan imam Eli. 

Selepas tiga kali, imam Eli meminta Samuel agar 
menjawab panggilan Tuhan. Sejak itu, Samuel sangat 

mengenal suara  Tuhan. Dia juga taat 
dan menghidupi firman Tuhan. (1 Samuel 3) 

Cari gambar Alkitab, pedang, kucing dan sebiji epal yang 

tersembunyi dalam gambar ini. 

Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan perkahwinan Anak Domba." (Why 19:9) "Dan Dia akan 
menghapus segala air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan lagi perkabungan, atau ratap 

tangis, atau berdukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." (Why 21:4) 

Mari Mewarna 
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JOHOR BAHRU: Pada bulan Ogos sehingga No-
vember 2020, Malacca Johore Diocese Young People 
Network (MJDYPN) telah menganjurkan webinar 
yang bertajuk Kristus Hidup. 

Inisiatif ini bermula apabila Perintah Kawalan 
Pergerakan (PKP) bermula dan kami melihat ia 
merupakan sesuatu yang menarik untuk berkongsi 
dokumen Kristus Hidup tetapi di alam maya. 

Webinar ini juga dibuat bertujuan untuk terus 
berhubungan dengan belia di Keuskupan Melaka 
Johor melalui dokumen Kristus Hidup. Pada bulan 
September 2020, webinar bagi siri Bahasa Malaysia 
telah dijalankan. 

Bapa Suci Paus Fransiskus telah menerbitkan 
Seruan Apostolik “Christus Vivit!” yang ditujukan 
bagi orang-orang muda dan seluruh Umat Tuhan. 
Seruan ini telah ditandatangani pada 25 Mac di Lo-
reto. 

Dalam dokumen yang terdiri dari sembilan bab 
dan dibahagi dalam 299 perenggan ini, Sri Paus 
menulis dokumen yang diinspirasikan oleh ke-
kayaan refleksi dan perbincangan semasa Sinode 
tentang Orang Muda, yang telah berlangsung di 
Vatikan pada Oktober 2018.

Dokumen "Kritus Hidup" membincangkan per-
spektif Sabda Tuhan tentang kaum muda, pesan-
pesan luhur Bapa Suci Fransiskus terhadap belia 
khususnya ketokohan Yesus yang selalu muda, 
yang memiliki kepercayaan mutlak kepada Bapa, 
merawat persahabatan dengan para murid-Nya, 
memiliki rasa mendalam pada orang yang paling 
lemah, orang miskin, para pendosa dan mereka 
yang disingkirkan. Dalam Yesus, semua orang 
muda dapat menemukan diri mereka.

Menariknya mengenai webinar ini ialah para 
penceramah merupakan para belia yang terdiri 
daripada ketua belia dan juga para pelajar kampus. 

Selain itu juga, webinar ini turut bekerjasama 
dengan diosis yang lain untuk memberi latihan 
kepada para speaker antaranya Keuskupan Pulau 
Pinang, Keuskupan Kuala Lumpur, Keuskupan 
Sandakan dan juga Keuskupan Keningau. 

Pelbagai maklumbalas positif yang diterima 
mengenai webinar Kristus Hidup ini kerana ini 
merupakan satu peluang yang diberikan kepada 
mereka untuk berkumpul sekali lagi dengan belia-
belia walaupun ia di alam maya. 

Berikut merupakan perkongsian daripada dua 
orang peserta webinar tersebut iaitu Rowena dan 
Darren. 

”Shalom semua, saya Rowena Anne dan merupakan 
peserta bagi Webinar Christus Vivit versi Bahasa. Mel-
alui webinar ini, saya berpeluang untuk terlibat dalam 
pelayanan belia secara online kerana kita masih dalam 
PKP. 

Dalam webinar ini, saya dapat mempelajari tentang 
anak muda masa kini yang kita dapat memperlihatkan 
sekarang. Hal ini kerana, anak muda sekarang mempun-
yai karenah masing-masing yang menjadikan kita susah 
untuk mengumpulkan dalam satu komuniti. 

Walau bagaimanapun, webinar yang saya sertai itu 
dapat membantu untuk menjadi penyelesaian kita bagi 

membentuk anak muda masa kini menjadi satu komu-
niti. Webinar ini sangat menyeronokkan kerana semua 
peserta dapat bergaul dengan mesra walaupun dalam 
lingkungan umur yang berbeza. 

Saya harap webinar ini dapat dilanjutkan lagi bagi 
kita belia untuk mempertingkatkan iman dan belia yang 
tidak dapat sertai bagi 'season 2' yang akan datang”— 
Rowena Anne Rodney

“Saya berasa gembira dengan peluang  untuk ber-
hubung kembali dengan komuniti belia dan semestinya 

untuk lebih mendekati dan mengenali Tuhan Yesus. 
Ini kerana sudah sekian lama saya tidak terlibat dalam 
pelayanan belia disebabkan oleh PKP dan PKPP yang 
masih dilaksanakan hingga sekarang. 

Pengalaman mempelajari dokumen Christus Vivit 
atau Kristus hidup yang ditulis oleh Bapa Suci Fransis-
kus sememangnya memberikan kesan yang amat men-
dalam bagi saya. Setiap bab yang ditulis sangat meny-
entuh dan berkait rapat dengan kehidupan orang muda 
termasuk saya. Hal ini kerana pelbagai realiti dan per-
masalahan yang berlaku kepada orang muda dirangku-
mi dalam dokumen ini. Ia juga memberikan pengajaran 
dan jalan keluar kepada masalah saya untuk dipraktik-
kan dalam kehidupan seharian. 

Selain itu, ia juga mengajak saya untuk melakukan 
berbagai refleksi tentang perkara yang amat mendalam 
seperti penegasan iman dan panggilan dalam kehidupan 
saya. Pendek kata, dokumen ini merupakan satu hara-
pan kepada semua orang muda dan umat Tuhan bahawa 
Kristus hidup dan Dia ingin mengajak kita semua un-
tuk menghidupi kehidupan kita dan menyebarkan api 
cinta kasih-Nya kepada seluruh dunia. 

Saya berasa gembira kerana dengan webinar ini saya 
berpeluang untuk mengenali dan mempelajari dokumen 
Christus Vivit.”— Darren Alfio

Sri Paus Fransiskus menyatakan dalam Kristus 
Hidup “Dia hidup dan ingin agar engkau hidup!”. 
Saya ingin menjemput semua belia di luar sana 
untuk bersama menyahut panggilan dan bersa-
ma-sama menyebarkan berita baik iaitu Kristus 
Hidup!—Aloysius Irenaeus Dukson

MJDYN anjur Webinar Kristus 
Hidup 

Rowena Anne Darren 
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Kardinal pertama Malaysia, 
meninggal dunia pada usia 88

KUALA LUMPUR: Dengan du-
kacita mendalam, Keuskupan 
Agung Kuala Lumpur mengu-
mumkan pemergian kardinal per-
tama Malaysia, Yang Utama Kar-
dinal Anthony Soter Fernandez, 
pada 28 Oktober 2020, jam 12.35 
petang di Rumah Warga Emas St 
Francis Xavier, Cheras. 

Uskup Agung Kuala Lumpur 
yang kedua itu disahkan menghi-
dap barah lidah pada tahun 2019 
dan menerima rawatan paliatif di 
Rumah Warga Emas St Francis 
Xavier. 

Uskup Agung Julian Leow, 
menyampaikan terima kasih ke-
pada Little Sisters of the Poor, 
para kakitangan Keuskupan 
Agung, klerus, penjaga, tim per-
awatan peribadi, doktor dan kaki-
tangan Hospital Assunta serta Pu-
sat Perubatan Universiti Malaya 
di atas layanan, penjagaan serta 
rawatan ke atas Yang Utama Kar-
dinal Soter.

Upacara penghormatan terakhir 
Kardinal Soter telah diadakan 
pada 29 Oktober di Pusat Komu-
niti Katedral St John dan Katedral 

St John pada 30 Oktober. 
Disebabkan oleh Perintah 

Kawalan Pergerakan Bersyarat, 
para pelawat dihadkan kepada 20 
orang bagi satu-satu masa. Misa 
pengebumian  juga yang diada-
kan pada 31 Oktober 2020 adalah 
tertutup namun disiarkan secara 
langsung dari saluran Youtube 
ArchKL pada jam 10.30 pagi.

Kardinal Anthony Soter Fer-
nandez dilahirkan pada 22 April 
1932 di Sungai Petani, Kedah. 

Beliau mendapat pendidikan 
awal di Konven Klian Pauh, Taip-
ing dari 1940 -1941. 

Soter juga pernah menjadi bek-
erja sebagai pembantu hospital 
pada tahun 1947-1954, selepas 
kematian bapanya. 

Panggilannya menjadi paderi 
mendapat galakan dari mendiang 
Msgr I.J Aloysius dan mendiang 
Uskup Agung Dominic Vendar-
gon (Uskup Agung pertama Kuala 
lumpur).

Soter memasuki seminari kecil  
di Singapura pada tahun 1958,  
menamatkan tamat pengajian 
di College General pada tahun 

1966 dan ditahbis sebagai paderi 
oleh Uskup Dominic Vendargon 
di Katedral Assumption, Pulau 
Pinang pada 10 Disember, pada 
tahun yang sama. 

Sebelas tahun kemudian, Uskup 
Pulau Pinang, Uskup Grego-
ry Yong telah dilantik sebagai 
Uskup Agung Singapura. Sri Paus 
Santo Paulus IV telah melantik Fr 
Soter sebagai calon Uskup Pulau 
Pinang pada 29 Sept, 1977 dan 
dikonsekrasi sebagai Uskup Pu-
lau Pinang pada 17 Feb,  1978. 

Soter menerima 'birreta' kar-
dinal pada 19 November 2016. 
Semasa merayakan Misa Kesy-
ukuran sempena penobatannya 
sebagai Kardinal pertama Ma-
laysia pada 8 Januari 2017, be-
liau juga merayakan ulang tahun 
imamatnya yang ke-50 tahun. 

Kardinal Soter dikenang se-
bagai tokoh agama yang mesra, 
tidak lekang dengan senyuman, 
pejuang keadilan dan keamanan, 
promoter dialog antara agama dan 
pemimpin Katolik yang prihatin, 
amat merendahkan diri serta mu-
dah didekati. 

Biar saya kekal  sebagai Soter, tanpa sebarang gelaran  
KUALA LUMPUR: "Biarlah saya 
kekal sebagai Soter, tanpa sebarang 
gelaran," demikian ucapan mendi-
ang Kardinal Anthony Soter Fer-
nandez semasa diraikan dalam Misa 
Kudus Kesyukuran sempena peno-
batannya sebagai kardinal oleh Sri 
Paus Fransiskus, sekaligus menjadi-
kannya pemimpin Katolik pertama 
di Malaysia. 

Penobatan Soter ke jabatan kar-
dinal merupakan pengiktirafan ke-
pada gereja Katolik tempatan serta 
harapan peneguhan keharmonian di 

kalangan rakyat Malaysia. 
Dalam Misa itu, Kardinal telah 

membacakan surat peribadi yang 
diterimanya daripada Sri Paus Fran-
siskus selepas dilantik sebagai kar-
dinal pada 9 November 2016. 

Beliau begitu tersentuh dengan 
kerendahan hati Bapa Suci yang 
menandatangani namanya sebagai 
'Francis' tanpa gelaran atau pangkat.

“Kami menyampaikan simpati 
dan belasungkawa yang tulus ke-
pada semua uskup Konferensi para 
uskup Malaysia, Singapura dan 

Brunei, kepada keluarga dan teman-
temannya,” ujar kenyataan tak-
ziah dari Federasi Konferensi para 
Uskup Asia (FABC).

Dia benar-benar anggota setia 
FABC,” ujar kenyataan yang ditan-
datangani oleh Fr William La-
Rousse, MM, pembantu setiausaha 
agung FABC. 

“Keluarga FABC pasti akan ke-
hilangan kebijaksanaan dan keahl-
iannya namun akan terus menerima 
berkat dan perlindungan dari atas,” 
tambah pernyataan itu.

KUALA LUMPUR: Empat tahun lalu, 
Uskup Agung Emeritus Anthony Soter Fer-
nandez telah menaikkan nama gereja Katolik 
Malaysia apabila dinobatkan sebagai Kardi-
nal oleh Sri Paus Fransiskus  pada Oktober 
2016.

Yang Utama Kardinal Soter telah mening-
gal dunia pada 28 Oktober 2020, namun war-
isannya terhadap penyebaran Khabar Gem-
bira dalam gereja tempatan pasti dikenang 
sampai bila-bila.

Keprihatinannya terhadap hala tuju Gereja 
Katolik di Semenanjung Malaysia amat jelas. 
Beliau merupakan salah seorang ‘arkitek’ 
Aggiornamentor 1976 (pembaharuan pasto-
ral gereja tempatan). 

Selama sebulan, perhimpunan yang meli-
batkan para klerus dari tiga keuskupan di Se-
menanjung Malaysia. Hasil perhimpunan itu, 
sebuah dasar baharu  bagi gereja tempatan 
yang mengenal pasti perlunya komuniti-ko-
muniti berpusat Kristus dengan empat keu-
tamaan: kesatuan di kalangan umat beriman, 
pembentukan, dialog di kalangan Kristian 
dan penganut agama serta pembangunan ber-
sepadu insan bagi orang-orang miskin. 

Yang Utama Kardinal Soter juga merupa-

kan penasihat dan perintis dalam mempro-
mosi penggunaan bahasa kebangsaan dalam 
gereja tempatan. Beliau menyeru umat Kris-
tian Malaysia untuk menggunakan Bahasa 
Malaysia dengan kerap dan meluas agar, “bu-
kan sahaja anak-anak kita lebih fasih dalam 
bahasa itu tetapi juga sebagai tanda komit-
men dan sayang akan negara kita.”

Beliau juga menekankan bahawa Gereja 
harus memberi tumpuan kepada bahasa dan 
budaya tempatan agar tetap setia kepada idea 
inkulturasi pasca-Konsili Vatikan II. Disebab-
kan inilah, beliau merupakan uskup pertama 

di Malaysia yang menggunakan moto episko-
pal dalam Bahasa Malaysia, ‘Keadilan dan 
Keamanan’ (Justice and Peace) semasa beliau 
ditahbis sebagai Uskup Pulau Pinang. 

Moto episkopal beliau amat terserlah dalam 
semua projek dan pelayanan pastoralnya. 
Beliau mengambil berat isu-isu keadilan dan 
keamanan dalam gereja dan masyarakat. Oleh 
sebab inilah, beliau menubuhkan Komisi 
Keadilan dan Keamanan di Keuskupan Pu-
lau Pinang. Sumbangannya diiktiraf sehingga 
beliau dipilih sebagai Pengerusi Pejabat Pem-
bangunan Insan bagi Federasi Konferensi 
para Uskup Asia pada than 1984. 

Yang Utama juga sangat aktif dalam kerja-
kerja hak asasi manusia dan pembela bagi 
orang miskin dan terpinggir, gigih mempro-
mosi program-program keadilan sosial di 
bawah National Office for Human Develop-
ment (NOHD). Namun, karya-karya ini me-
nyebabkan beberapa pekerja gereja dan suka-
relawan ditahan semasa Operasi Lalang pada 
tahun 1987. Kardinal Soter begitu berani dan 
lantang mengkritik penahanan tanpa perbic-
araan di bawah undang-undang yang zalim.

Kardinal itu juga memberi penekanan besar 
terhadap penubuhan Komuniti Eklesia Dasar 

(KED), Hidup Keluarga, dialog antara agama 
dan ekumenisme. Beliau telah membuat tin-
dakan konkrit dalam menjadikan KED seba-
gai asas kehidupan paroki. 

Selain itu, sepanjang masa episkopalnya, 
beberapa karya penting Yang Utama juga ada-
lah seperti berikut:
lPenubuhan Archdiocesan Single Adults & 
Youth Office (ASAYO). 
lPenubuhan Rumah Persaraan Sri Seronok
lPerasmian Mingguan Katolik HERALD
lPenubuhan sekolah swasta Katolik per-
tama, Sekolah Menengah Stella Maris
lPenubuhan Institut Pastoral Keuskupan 
Agung
Di bawah gembalaan Uskup Agung Soter, 

lebih banyak pergerakan awam dan persatuan 
telah ditubuhkan di Keuskupan Agung KL. 

Prelatus itu juga mempunyai keprihatinan 
khusus terhadap golongan terpinggir. Beliau 
menjangkau komuniti-komuniti Orang Asli 
dan kerap melawat komuniti itu di kawasan-
kawasan pedalaman. 

Beliau juga tidak pernah melupakan golon-
gan pekak, buta dan kurang upaya. Kardinal 
sangat akrab dengan para penghuni Asrama 
Cahaya, bukit Nanas.

Gembala yang mendengar dan menyahut keperluan orang-orang 
yang memerlukan 

Mendiang Kardinal Soter bersama para klerus selepas Misa Kesyuku-
ran penobatannya sebagai Kardinal pada 8 Januari 2017. 
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Apabila Tuhan diutamakan, 
semuanya akan bersatu 

ROMA: “Percayalah kepada Tuhan. per-
cayalah Dia seperti bapa kita sendiri. Jika 
menghadapi cabaran, percayalah bahawa 
Dia menyediakan sesuatu yang baik di se-
balik cabaran itu ...” kata-kata ini diucapkan 
oleh mendiang Kardinal Anthony Soter Fer-
nandez semasa ditemubual oleh portal berita 
Zenit, yang berpusat di Roma pada 22 No-
vember 2016.

Pada ketika itu, Yang Utama Kardinal 
Soter berada di Vatikan untuk menerima 
'topi merah' daripada Sri Paus Fransiskus se-
bagai lambang pengangkatannya ke jabatan 
kardinal. Pada ketika itu, Kardinal Soter 
merupakan salah seorang dari empat orang 
kardinal baharu berusia 80 tahun ke atas, 
diberi penghargaan di atas kesetiaan pelay-
anan dan perkhidmatan lama mereka dalam 
gereja tempatan. 

Kardinal Soter ditahbis sebagai paderi 
oleh Uskup Dominic Vendargon di Katedral 
Assumption, Pulau Pinang pada 10 Disem-
ber 1966.  Tugas pertamanya selepas ditah-
bis ialah sebagai pembantu paderi, kemudi-
an menjadi paderi paroki di Gereja St Louis, 
Taiping di mana beliau melayani selama tiga 
tahun. Soter juga secara berperingkat dihan-

tar melanjutkan pengajian di International 
Training Institute for World Churchmen dan 
East Asian Pastoral Institute di Manila, Fili-
pina. Pada 1972, beliau menghadiri latihan 
intensif di National Biblical Catechetical-
Liturgical Centre di Bangalore, India.  

Sesudah tamat latihan, beliau melawat 
paroki-paroki dan sekolah di keuskupan un-
tuk mengongsikan pengalaman serta mem-
bentuk kumpulan-kumpulan kateketikal di 
pelbagai tempat. Pada tahun 1973, beliau 
dilantik sebagai profesor di College General 
kemudian menjadi rektor di kolej tersebut 
pada tahun 1975. 

Apabila Uskup Gregory Yong dari Pulau 
Pinang dilantik sebagai Uskup Agung Sin-
gapura, Sri Paus Santo Paulus IV telah mel-
antik Fr Soter sebagai calon Uskup Pulau 
Pinang pada 29 Sept, 1977 dan dikonsekrasi 
sebagai Uskup Pulau Pinang pada 17 Feb,  
1978. 

Pada 10 Nov, 1983, Uskup Soter diberikan 
penghormatan untuk mengikuti jejak lang-
kah mentornya, Uskup Agung Vendargon, 
sebagai uskup agung kedua untuk Keusku-
pan metropolitan Kuala Lumpur. Prelatus 
itu menyerahkan surat peletakan jawatan-
nya pada 24 Mei, 2003 pada usia 71 tahun 
kerana masalah kesihatan. 

Selepas bersara, Uskup Agung Emeritus 
Soter melayani sebagai direktor rohani di 

Seminari College General, Pulau Pinang 
dari 2005-2012, kemudian kembali ke 
Keuskupan Kuala Lumpur sebagai penaung 
(chaplain) di Rumah Kebajikan StFrancis 
Xavier bagi Warga Emas (Little Sisters of 
the Poor), Cheras.

Ketika ditanya bagaimana dia menggam-
barkan situasi umat Katolik di Malaysia, 
prelatus itu menjawab, “apabila komuniti 
eklesia dasar bersatu sebenarnya semua 
bangsa bersatu. Semua komuniti di bawah 
sesebuah Paroki juga bersatu. Apabila Tu-
han ditempatkan pada pusat komuniti, 
semua akan bersatu.” Soter juga menekank-
an agar umat tidak berjalan sendiri, tetapi sa-
ling bergantung sebagai saudara dan saudari, 
dan terutama di bawah kepemimpinan para 
uskup, dalam pertimbangan pastoral yang 
bijak dan realistik (EG # 33).

Para klerus, religius dan seluruh umat 
Katolik khususnya di Keuskupan Agung 
Kuala Lumpur, berdukacita di atas pemer-
gian selama-lamanya Kardinal Anthony 
Soter Fernandez pada 28 Oktober 2020. 
Kerendahan hati dan kepimpinan Kardinal 
Soter pasti akan dikenang dan menjadi in-
spirasi bagi generasi masa kini. 

KUALA LUMPUR: Mendiang Kar-
dinal Anthony Soter Fernandez yang 
meninggal dunia 28 Oktober 2020 
sangat disegani di kalangan pemimpin 
pelbagai iman kerana karya-karyanya 
memperjuangkan keadilan dan mem-
promosi dialog antara agama. Prela-
tus itu memperjuangkan keadilan dan 
keamanan bukan melalui ucapan atau 
kata-kata sebaliknya dalam tindakan 
konkrit. 

Semasa menjadi Uskup Pulau 
Pinang pada tahun 1978, prelatus itu 
telah menbuhkan Komisi Keadilan 
dan Keamanan. Sumbangannya diik-
tiraf sehingga beliau dipilih sebagai 
Pengerusi Pejabat Pembangunan In-
san bagi Federasi Konferensi para 
Uskup Asia pada tahun 1984. 

Ketika dilantik sebagai Presiden 
Majlis Perundingan Malaysia agama 
Buddha, Kristian, Hindu dan Sikh 
(MCCBCHS) pada 2001, Soter men-
gungkapkan harapannya untuk kesat-
uan dan saling memahami di kalangan 
penganut pelbagai iman. 

Katanya, “Struktur negara kita kaya 
dengan budaya dan pelbagai agama. 
Mana-mana agama yang mengajar 
penganutnya agar tidak menghor-
mati penganut agama lain boleh me-
musnahkan struktur negara. Oleh itu, 
setiap anggota MCCBCHS mempun-
yai tugas penting  untuk bekerjasama 
dengan semua agama demi menjun-
jung kebenaran dan keadilan bagi se-
mua.” 

Yang Utama juga sangat aktif dalam 
kerja-kerja hak asasi manusia dan 
pembela bagi orang miskin dan terp-
inggir, gigih mempromosi program-
program keadilan sosial di bawah Na-
tional Office for Human Development 
(NOHD). Namun, karya-karya ini 
menyebabkan beberapa pekerja ger-
eja dan sukarelawan ditahan semasa 

Operasi Lalang pada tahun 1987. Kar-
dinal Soter begitu berani dan lantang 
mengkritik penahanan tanpa perbic-
araan di bawah undang-undang yang 
zalim.

Sebelum berangkat ke Roma untuk 
menghadiri konsistori pada 19 No-
vember 2016, mendiang memberita-
hu kepada HERALD, bahawa beliau 
akan meneruskan penekanan moto-
nya "Keadilan dan Keamanan" untuk 
mendesak umat umat Katolik Malay-
sia memainkan peranan aktif dan bek-
erjasama dalam membangun negara, 
menanamkan nilai-nilai yang berman-
faat dalam setiap aspek kehidupan so-
sial dan politik negara tercinta ini.

Prelatus itu juga terus mahu ber-
juang untuk Keadilan dan Keamanan 
dalam masyarakat pelbagai kaum dan 
pelbagai agama.  Tanpa keadilan, 
tidak akan ada keamanan.   

Saya akan terus mendesak umat 
Katolik Malaysia untuk memainkan 
peranan aktif dan bekerjasama dalam 
membangun negara, menanamkan 
nilai-nilai yang bermanfaat dalam 

setiap aspek kehidupan sosial dan 
politik negara kita.

Meskipun telah berusia lebih 80 
tahun dan kurang sihat, Soter meng-
abdikan dirinya untuk terus memupuk 
semangat muhibah dan keharmonian 
dalam masyarakat majmuk di negara 
ini. 

Tanpa keadilan, tidak akan ada 
keamanan 

Kardinal Soter bersama para remaja 
pada Hari Raya Besar Hati Kudus Yesus, 
23 Jun 2017 di Gereja Sacred Heart of 
Jesus. Gambar file HERALD. 

Kardinal Soter sentiasa gigih mempro-
mosi dialog antara agama. 

KOTA KINABALU: Man-
tan Duta Malaysia pertama 
ke Vatikan, Tan Sri Bernard 
Dompok, mengungkap-
kan rasa dukacita di atas 
pemergian Kardinal An-
thony Soter Fernandez yang 
disifatkannya sebagai pem-
impin Katolik yang sangat 
sederhana dan mencintai 
negaranya. 
Berikut merupakan ucapan 
Tan Sri Bernard mengenai 
Kardinal Soter: 

Penobatan Yang Utama 
Soter Fernandez ke jabatan 
Kardinal telah menjadi ba-
hagian penting  semasa 
permulaan ikatan diploma-
tik dengan Takhta Suci dan 
pembukaan Kedutaan Ma-
laysia di Kota Vatikan. 

"Sebagai Duta pertama 
Malaysia ke Takhta Suci, 
saya amat bersyukur dan 
gembira kerana dapat men-
yaksikan pelantikan Yang 
Utama sebagai Kardinal 
dari Malaysia. 

Peristiwa 19 November 
2016 itu amat sesuai seba-
gai kemuncak hubungan 
diplomatik antara Putra-
jaya dan Vatikan.

Selepas upacara di Basi-
lika, saya berpeluang untuk 
berbual dengan Kardinal 
baharu itu. Beliau seorang 
rakyat Malaysia yang per-
caya pemisahan negara dan 
agama.  

Saya merasai bahawa 

misi prelatus itu ialah untuk 
memastikan bahawa Gereja 
harus menjadi kubu kebeba-
san yang diberikan kepada 
rakyat oleh negara sekular.

Kardinal Soter juga san-
gat sederhana. Saya mahu 
menganjurkan majlis makan 
malam bagi meraikan dan 
memperingati detik berse-
jarah dalam hubungan Ma-
laysia dengan Takhta Suci 
serta penghargaan Sri Paus 
terhadap karya-karya baik 
Gereja di Malaysia. Namun 
prelatus itu menolak maj-
lis makan sedemikian dan 
beliau lebih memilih acara 
makan biasa, yang biasa 
dia lakukan.

Saya amat bertuah 
berkesempatan untuk men-
genali Kardinal Soter 
Fernandez. Beliau, perta-
ma-tama telah  yang mem-
pertajamkan pemahaman 
dan kepercayaan saya ba-
hawa Malaysia adalah ne-
gara sekular. Kedua, beliau 
meninggalkan peringatan 
kepada saya bahawa selalu 
beri ruang untuk berseder-
hana dan merendahkan diri 
dalam kehidupan kita seha-
ri-hari.

Saya dan isteri saya, Di-
ana, mengungkapkan soli-
dariti kami dengan para 
klerus, religius dan kongre-
gasi dalam berdukacita di 
atas pemergian ikon Gereja 
Katolik.

Tan Sri Bernard 
Dompok kenang 
Kardinal Soter 

Kardinal Soter (duduk) semasa meraikan ulang tahun ke-25 Keuskupan 
Keningau pada 6 Mei 2018. 

Antara lawatan pastoral Kardinal 
Soter ke kawasan pedalaman. 
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  SEJAGAT: Kecerdasan buatan. Kita 
berdoa agar kemajuan pembikinan robot 

dan kecerdasan buatan akan selalu 
mengutamakan manusia.  

November 1, 2020 

Rev Menjuan Herman, Paderi 
Mill Hill pertama dari Malaysia 
ditahbis di Kenya 

TERAWI, Penampang: Paroki Holy Nativity 
Terawi berbangga dengan salah seorang anak 
mudanya, Herman Menjuan yang telah ditah-
bis sebagai Paderi Mill Hill pertama di Ma-
laysia di Paroki St Joseph and Maryu Sharui 
Moyo, Kenya. 

Dengan tema yang dipetik dari Kisah Para 
Rasul 22:21, "Kata Tuhan kepadaku: Pergilah, 
sebab Aku akan mengutus engkau jauh dari 
sini kepada bangsa-bangsa lain," Fr Herman 
yang berasal dari Kg Duvanson, Penampang, 
ditahbis pada 25 Oktober 2020 oleh Uskup 
Auksilier Nairobi, Uskup David Kamau. Turut 
ditahbis pada hari tersebut ialah enam orang 
pemuda seminarian ke  jabatan diakon. 

Sebelum pentahbisannya, Fr Herman mun-
cul dalam sebuah video singkat melalui You-
tube yang mengatakan beliau gembira tetapi 
sedih kerana keluarganya tidak dapat meng-
hadiri upacara pentahbisannya di Kenya ker-
ana pandemik Covid-19. 

Beliau berharap upacara pentahbisan yang 
disiarkan secara langsung dapat mengubati 
rasa sedih tersebut serta memberi inspirasi ke-
pada ramai anak muda untuk menyahut pang-
gilan menjadi paderi.

"Perjalanan iman saya ada naik turunnya 

tetapi saya gembira," ujar Fr Herman. Beliau 
juga menjelaskan bahawa para misionari Mill 
Hill antara penginjil terawal membawa Khabar 
Gembira di Borneo namun mereka baharu 
bermula mempromosi panggilan di kalangan 
penduduk tempatan pada tahun 2011. Fr Her-
man merupakan salah seorang sesi pertama 

dalam pembentukan paderi Mill Hill. 
Herman melanjutkan pelajarannya dalam 

falsafah di seminari tempatan dan meneruskan 
pengajiannya di Filipina sebelum berangkat ke 
Kenya, enam tahun lalu. 

Selepas pentahbisannya juga, Fr Herman 
memberkati kongregasi yang hadir dalam ba-

hasa Kenya. 
Sehari selepas pentahbisannya, Fr Herman 

melalui laman Facebooknya mengucapkan 
ribuan terima kasih di atas doa dan ucapan 
tahniah dari para umat di Malaysia. 

"Dengan rendah hati saya amat berterima 
kasih dan menghargai semua doa serta sokon-
gan kalian dari saya mula menyertai seminari 
sehinggalah ditahbis. 

Keprihatinan dan kasih sayang anda semua 
memberikan saya kekuatan untuk menjadi pe-
layan Tuhan. Teruskan berdoa untuk saya agar 
saya menjadi paderi yang tabah serta meren-
dahkan diri dan saya juga akan selalu mendoa-
kan anda semua." 

Seorang warga Facebook yang juga meru-
pakan rakan sepelayanan Team Pelayanan Be-
lia Paroki St Michael Penampang, Janrywine 
J. Lusin yang sangat gembira dengan berita 
pentahbisan Fr Herman mengatakan, "Ren-
cana Tuhan dan panggilan-Nya adalah yang 
terindah apabila tiba waktunya.Fr Herman 
Menjuan adalah kumpulan pelayanan bersama 
saya dan seluruh Team Pelayanan Belia Paroki 
St Michael Penampang (2000-2004). Sesung-
guhnya rencana Tuhan dalam misi penyelama-
tan tiada batasnya. Syukur kepada Tuhan!"

KOTA KINABALU: Para Sisters dari Kon-
gregasi Franciscan Sisters of the Immaculate 
Conception (FSIC) menawarkan sumbangan 
mereka dengan menjahit PPE atau Pakaian Per-
lindungan Diri untuk para petugas kesihatan. 

Semasa pertambahan mendadak pesakit Cov-
id-19, bekalan PPE semakin kritikal. Setiap PPE 
hanya boleh dipakai sekali sahaja dan lebih 888 
helai PPE diperlukan setiap hari. Menyedari 
akan isu ini, tanpa berlengah,  para Sister FSIC 
mengambil inisiatif untuk menggunakan talenta 
mereka menjahit PPE bagi keselamatan para 
petugas barisan hadapan.

Mereka memulakan projek menjahit PPE 
pada 21 Oktober dan kini semakin ramai suka-
relawan umat awam yang menyertainya. Mere-
ka boleh menyiapkan sekurang-kurangnya 20 
pasang PPE sehari. 

Mantan Ketua Kongregasi FSIC, Sr Grace 
Deosing yang memulakan inisiatif ini mengata-
kan selain menjahit PPE, mereka juga memu-
lakan doa berantai pada jam 6.00 pagi hingga 
10.00 malam agar pandemik ini segera berakhir 
serta mendoakan para petugas barisan hadapan 
dan sukarelawan yang mempertaruhkan nyawa 
mereka demi menyelamatkan nyawa orang lain.

Sebagai permulaan, terlebih dahulu para Sis-
ter meminta maklumat cara-cara menjahit PPE 
dari pihak hospital. Mereka berterima kasih ke-
pada Dr Erle Stanly Henry yang menyediakan 

informasi bagaimana 
menjahit PPE serta 
mengatur PPE yang 
sudah siap untuk di-
agih-agihkan.

Dr Erle juga amat 
berterima kasih dan 
terharu di atas usa-
ha para FSIC yang 
menggunakan tangan, 
bakat serta kerajinan 
mereka demi para 
petugas kesihatan. 

Aveil Olga, salah seorang sukarelawan yang 
membantu para Sister FSIC mengatakan be-
liau amat terharu dengan usaha para Sister serta 
amat memahami kesukaran yang dialami oleh 
para petugas hadapan semasa memakai PPE 
yang panas serta merimaskan.

KENINGAU: Komisi Belia Keusku-
pan Keningau mendedikasikan bu-
lan Oktober untuk berdoa Rosari dan 
Chaplet Kerahiman Ilahi. Komisi itu 
juga menayangkan riwayat dua orang 
kudus pada bulan Oktober lalu iaitu 
Santa Faustina dan Beato Carlo Acutis. 
Kemudian pada penghujung bulan Ok-
tober, Kelompok Doa KBK St Joseph 
secara online, memimpin para belia 
berdoa dalam Doa Kelompok. 

Pada minggu pertama bulan Oktober, 
Komisi Belia berdoa Rosari bagi in-
tensi perlindungan dari pandemik Cov-
id-19 dan campur tangan Tuhan dalam 
semua program pastoral di Keuskupan 
Keningau.

Kemudian pada hari Minggu kedua, 
mereka mengadakan Chaplet  Kerahi-
man Ilahi serta perkongsian menarik 
riwayat Santa Faustina, Rasul Kerahi-
man Ilahi atau nama asalnya, Helena 
Kowalska. 

Diceritakan bahawa pada awal pang-
gilannya, Helena hanyalah gadis seder-
hana namun dipilih Tuhan untuk meny-
ampaikan pesan Belas Kasihan-Nya 
serta pelukis imej Kerahiman Ilahi. 

Setelah wafat, buku harian catatat 
Sta Faustina telah dikaji, bagaimana 
tullisan seorang biarawati yang ber-

pendidikan sederhana menulis teologi 
yang diakui para pujangga Gereja. 

Kemudian pada 18 Oktober, Komisi 
Belia memperkenalkan Beato Carlo 
Acutis, beato remaja yang  semasa 
hayatnya sangat pintar dalam  pro-
gram serta perisian komputer, sangat 
mencintai Ekaristi dan meninggal pada 
usia              15 tahun.                                                                          

Pada minggu terakhir Oktober, Jude 
John dan Floly dari KBK St Joseph, 
Minawo mengendalikan pujian dan pe-
nyembahan dalam talian.       

Sempena bulan November, Komisi 
Belia Keuskupan Keningau juga telah 
mempersiapkan program-program on-
line sebagai pemantapan iman. 

Pandemik bukan 
penghalang belia menginjil 

FSIC jahit PPE demi keselamatan 
petugas barisan hadapan 


