
MINGGUAN KATOLIK
November 29, 2020       

Aku senantiasa mengucap syukur kepada Tuhanku 
kerana kamu atas kasih karunia Tuhan yang di-
anugerahkan-Nya kepada kamu dalam Kristus Yesus. 
Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam 
segala hal: dalam segala macam perkataan dan sega-
la macam pengetahuan...

1 Korintus1:3-6

Saudara-saudari seiman dalam Kristus, 
perayaan Kristus Raja yang baru kita ray-

akan pada 22 November 2020 yang lalu ada-
lah kemuncak tahun liturgi, Tahun A bagi kita 
umat Katolik. Sepanjang satu tahun kita telah 
berjalan bersama dalam Yesus Kristus, Tuhan 
dan Raja kita. Pada 29 November 2020 kita 
akan memasuki tahun Liturgi baru, Tahun B, 
sekaligus kita memasuki masa Adven.

Dalam kita memasuki tahun Liturgi yang 
baru adalah baik bagi kita secara individu, 
sebagai sebuah keluarga dan sebuah komu-
niti atau KKD mengambil masa berrefleksi, 
adakah sepanjang tahun yang lalu Yesus be-
nar-benar telah kita akui dan terima sebagai 
Tuhan dan Raja peribadi kita, keluarga kita 
dan komuniti (KKD) kita. Kita perlu melihat 
dan memeriksa bagaimana keadaan dan kual-
iti relasi kita dengan Yesusepanjang tahun 
yang lalu supaya kita dapat memasuki tahun 
Gereja yang baru dengan tekad yang baru 
agar Yesus sungguh-sungguh kita terima dan 
akui sebagai Tuhan dan Raja kita.

Sepanjang hidup ini kita perlu membangun 
iman yang hidup dan segar, bersaksi serta 
bertahan.

Dalam masa Adven kita dibantu menyedari 
dan mensyukuri bahawa Tuhan yang kita 
kenal dan sembah adalah Tuhan yang ingin 

membangun relasi dengan kita umat manusia 
(Yoh. 1:14; Wahyu 2:20). Inilah alasan men-
gapa kita perlu bersatu, berakar umbi dan 
dibangun di atas Yesus (Kol. 2:6-7). Sepan-
jang masa Adven ini kita ada banyak kesem-
patan untuk menyedari dan mensyukuri ini-
siatif-Nya dalam mendekat dan membangun 
relasi dengan kita  (Yoh. 3:16; Ibrani 1:1-2)). 

Sepanjang tahun Liturgi Tahun B, Tuhan 
Yesus memberi kita kesempatan-kesempatan 
untuk bertemu atau ‘encounter’ dengan Dia 
melalui Doa, Sabda-Nya, Sakramen-Sakra-
men, Komuniti dan alam ciptaan-Nya. Oleh 
itu sepanjang tahun Liturgi B, sehingga ke-
muncaknya nanti pada Perayaan Kristus Raja 

pada 21 November 2021, marilah kita ambil 
kesempatan-kesempatan yang dianuger-
ahkan oleh Tuhan kepada kita untuk mahu 
mengenal, mengasihi dan melayani  Dia se-
bagai Tuhan dan Raja kita.

Saudara-saudari, sebagai pengikut dan 
murid Yesus, sepanjang masa pandemik cov-
id-19 kita semua tentu merasa cemas. Sepan-
jang masa Adven ini marilah kita fokuskan 
pandangan hidup kita kepada Yesus, ungka-
pan kasih, penyertaan dan penyelamatan Tu-
han bagi kita. Marilah kita menaruh keyaki-
nan kepada pesan Yesus sendiri, “janganlah 
kamu cemas, percayalah kepada Tuhan dan 
percayalah kepada-Ku juga”. (Yoh. 14:1).

Marilah kita gunakan masa Adven ini un-
tuk meneguhkan terus kesatuan dan kesetiaan 
kita kepada Yesus agar Dialah sumber, alasan 
dan tujuan hidup kita ini walau apa pun gang-
guan yang kita hadapi sepanjang hidup. 

Bersama keluarga Kudus semoga kita 
dibantu hidup sentiasa berpusat kepada Kris-
tus dalam apa pun cabaran hidup yang kita 
hadapi.

Selamat menjalani masa Adven
Bishop Datuk Cornelius Piong

28 November 2020
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Jangan kamu cemas, percayalah kepada-Ku 

ROMA: Sri Paus Fransiskus 
mengatakan beliau kecewa 
dengan komuniti Katolik 

dan kumpulan yang mengaku beru-
saha untuk memperbaiki kehidu-
pan gereja, tetapi mereka berusaha 
untuk melakukannya tanpa doa, 
Ekaristi dan kesatuan dengan selu-
ruh gereja.

 “Kerap kali, saya merasa sangat sedih ke-
tika melihat sebuah komuniti yang, dengan 
niat baik, mengambil jalan yang salah kerana 
berpendapat ia memajukan gereja melalui 
perhimpunan, seolah-olah ia adalah parti poli-
tik," kata Sri Paus pada 25 November semasa 
audiensi mingguannya. 

"Saya bertanya pada diri sendiri, 'Di 
manakah Roh Kudus di tempat itu? Di mana 
perginya doa? Di manakah cinta komuniti?  
Di manakah Ekaristi? 

"Tanpa empat koordinat ini, gereja menjadi 

masyarakat manusia sebuah parti politik yang 
tidak ada Roh Kudus,” katanya. 

Walaupun Sri Paus tidak menyebutkan 
nama negara atau situasi tertentu, namun pada  
bulan Jun 2019 lalu, prelatus itu telah menu-
lis surat kepada umat Katolik di Jerman yang 
mendesak mereka untuk memastikan bahawa 
"jalan sinodal" mereka harus dipandu oleh 
Roh Kudus dengan sabar dan bukan sekadar 
"mencari hasil segera yang mendatangkan 
akibat yang cepat tetapi tidak ketara kerana 
kurangnya kematangan atau kerana mereka 
tidak bertindak balas terhadap panggilan yang 
dikaruniakan kepada mereka. 

Gereja Katolik di Jerman melancarkan Ja-
lan Sinodal pada tahun 2019. Dijadualkan 
berlangsung selama dua tahun, ia membin-
cangkan isu-isu kekuasaan, moral seksual, 
kehidupan paderi dan peranan wanita dalam 
gereja.

Tujuannya adalah untuk memulihkan ke-
percayaan yang hilang akibat skandal pend-
eraan seksual di kalangan klerus setelah per-
sidangan uskup Jerman mengeluarkan kajian 

yang mendedahkan sekitar 3,700 kes pender-
aan seksual yang dilaporkan di gereja Jerman 
dari 1946 hingga 2014.

Statistik tersebut menimbulkan kemara-
han masyarakat umum, dan para uskup Jer-
man mengadakan beberapa pertemuan untuk 
membincangkan pembaharuan; beberapa 
cadangan termasuk mengkaji disiplin gereja 
mengenai selibat imam, mengkaji undang-
undang gereja, mempromosikan lebih banyak 
wanita dalam pentadbiran gereja dan meng-
kaji ajaran Katolik mengenai moral seksual.

Tetapi beberapa uskup Jerman prihatin terh-
adap proses tersebut. Dalam wawancara yang 
diterbitkan pada 17 September oleh agen ber-
ita Katolik Jerman, KNA, Kardinal Rainer 
Maria Woelki dari Cologne memberi amaran 
bahawa projek reformasi Jalan Sinodal boleh 
menyebabkan "gereja nasional Jerman."

"Hasil terburuk adalah Jalan Sinodal boleh 
menyebabkan perpecahan dengan gereja seja-
gat," kata Woelki. 

"Itu akan menjadi perkara terburuk jika 
sesuatu seperti gereja nasional Jerman diben-

tuk di sini."
Semasa menyampaikan katekesis dalam 

sesi audiensi mingguannya, Sri Paus menga-
takan bahawa untuk "menilai suatu situasi, 
baik gerejawi atau tidak, kita harus bertanya 
pada diri sendiri apakah ada empat koordinat 
ini iaitu kehidupan masyarakat, doa, Ekaristi 
dan khutbah."

Sekiranya salah satu aspek itu hilang, maka 
kehadiran Roh Kudus hilang, ia memberi 
risiko mengubah Gereja Katolik menjadi 
"persatuan kemanusiaan yang indah," tetapi 
"itu bukan gereja."

Perbincangan dan rundingan tidak mem-
bawa kepada pertumbuhan gereja, katanya. 
"Ia tumbuh dengan tarikan. Dan siapa yang 
mencipta tarikan itu? Roh Kudus, ”kata Sri 
Paus Fransiskus, yang memetik kata-kata dari 
Sri Paus Emeritus Benediktus XVI. 

Jika Roh Kudus, yang menarik orang ke-
pada Yesus, hilang, maka tidak ada gereja di 
sana. Ada kumpulan kelab sahabat yang baik, 
dengan niat yang baik, tetapi tidak ada gereja, 
tidak ada sinodaliti,” kata Sri Paus. — CNS 

Tidak ada Roh Kudus 
dalam komuniti yang 
mengikut ‘jalan’ sendiri 

Menjalani musim Adven pada musim pandemik 

KENINGAU: Dalam pesan Advennya, 
Uskup Cornelius Piong mengatakan ada-
lah sangat dianjurkan bagi umat, secara 
individu, sebagai sebuah keluarga dan 
sebuah komuniti atau KKD mengambil 
masa berrefleksi, adakah sepanjang tahun 
yang lalu Yesus benar-benar telah kita 
akui dan terima sebagai Tuhan dan Raja 
peribadi kita, keluarga kita dan komuniti 
(KKD) kita? 

Bapa Uskup juga menyedari pada masa 
pandemik covid-19, ramai yang berasa 
cemas. Oleh itu, sapanjang musim Adven 
ini, prelatus itu mengajak umat agar mem-
fokus kembali pandangan hidup mereka 
kepada Yesus dan menaruh keyakinan 
kepada-Nya. 

Berikut merupakan pesan penuh Adven 
Uskup Cornelius Piong: 
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Ajakan mematangkan diri: 
Menangis terhadap Yerusalem
Kematangan mempunyai 

p e l b a g a i  p e r i n g k a t . 
K e m a t a n g a n  a s a s 

didefinisikan sebagai asas  naluri 
yang mementingkan diri yang 
turut lahir di dalam kita agar 
motivasi dan tindakan kita seka-
rang dibentuk oleh keperluan 
orang lain dan bukan hanya oleh 
keperluan kita sendiri. Itu adalah 
dasar minimum, peringkat rendah 
untuk kematangan. Selepas itu 
ada tahap dan peringkat, bergan-
tung pada seberapa besar motiva-
si dan tindakan kita yang altruis-
tik daripada mementingkan diri 
sendiri.

Dalam Injil, Yesus mengajak 
kita untuk mencapai tahap kema-
tangan yang lebih dalam, walau-
pun kadang-kadang kita terleka 
akan jemputan itu kerana ia dis-
ampaikan secara halus dan tidak 
dinyatakan sebagai ajakan moral 
secara eksplisit. Satu undangan 
yang sangat halus, tetapi sangat 
mendalam, untuk kematangan 
yang lebih tinggi dinyatakan 
dalam peristiwa di mana Yesus 
menangis terhadap Yerusalem. 
Apa yang tersirat dalam peristiwa 
itu? 

Berikut merupakan gambaran 
dan keadaan pada ketika itu. 
Yesus baru saja ditolak, peribadi 
dan pesan-Nya ditolak dan Dia 
melihat dengan jelas penderitaan 
yang akan ditanggung oleh 
orang-orang dengan menolak-
Nya. Apa reaksi Yesus? Adakah 
dia bertindak balas dengan cara 
yang kebanyakan kita lakukan: 
Sudahlah kalau tidak percaya! 

Saya harap anda menderita akibat 
kebodohan anda sendiri! Tidak. 
Sebaliknya Dia menangis, seperti 
ibu bapa penyayang yang berha-
dapan dengan anak yang tidak 
sopan; dia berharap dengan setiap 
keberaniannya bahawa dia dapat 
menyelamatkan mereka dari aki-
bat pilihan buruk mereka sendiri. 
Dia merasakan luka mereka 
bukan memikirkan akibat pender-
itaan mereka dengan gembira.

Terdapat cabaran berganda di 
sini. Pertama, ada yang bersifat 
peribadi: adakah kita gembira 
apabila orang yang menolak nasi-
hat kita menderita kerana sikap 
keras klepala mereka atau kita 
menangis di dalam hati kerana 
kesakitan yang akan ditanggung 
oleh mereka? Apabila kita meli-
hat akibatnya dalam kehidupan 
orang-orang akibat pilihan buruk 
mereka sendiri, kerana rasa tidak 
bertanggungjawab, kerana lebih 
memilih kemalasan, dengan 
dadah, dengan seks, penggugu-
ran, dengan ideologi, dengan 
sikap anti-agama, atau dengan 
niat buruk, apakah kita gembira 
ketika pilihan mereka mula perla-
han-lahan memusnahkan mereka 
(Padan muka, kamu memang 
patut terima akibatnya!) atau 
adakah kita menangis kerana kes-
ilapan mereka?

Diakui, sukar untuk tidak bera-
sa senang ketika seseorang yang 
menolak apa yang kita perjuang-
kan kemudian ‘digigit’ oleh pili-
hannya yang keras kepala. Ini 
adalah cara semula jadi hati ber-
fungsi dan oleh itu empati dapat 

menuntut tahap kematangan yang 
sangat tinggi. Sebagai contoh, 
semasa pandemik Covid-19 ini, 
pakar perubatan (hampir tanpa 
pengecualian) telah memberitahu 
kita untuk memakai pelitup 
mulut demi melindungi orang 
lain dan diri kita sendiri. Apa 
reaksi spontan kita apabila ses-
eorang menentang peringatan itu, 
menganggap dia lebih pintar dari-
pada doktor, tidak memakai pelit-
up muka, dan kemudian dijangki-
ti virus? Apakah kita diam-diam 
merasa puas hati bahawa dia 
memang layak mendapat jangki-
tan itu kerana keras kepala, atau 
adakah kita, secara kiasan, 
“menangis terhadap Yerusalem"?

Di sebalik cabaran bagi kita 
untuk menuju ke tahap kematan-
gan yang lebih tinggi, gambaran 

ini juga mengandungi cabaran 
pastoral yang penting bagi gereja. 
Bagaimana kita, sebagai gereja, 
melihat dunia sekularisasi yang 
telah menolak banyak kepercay-
aan dan nilai kita? Apabila kita 
melihat akibat yang dibayar oleh 
dunia, adakah kita gembira atau 
bersimpati? Adakah kita melihat 
dunia sekular yang bermasalah 
kerana kerana menolak beberapa 
nilai Injil sebagai musuh kita 
(seseorang yang perlu kita jauhi) 
atau melihatnya sebagai anak kita 
yang menderita? Sekiranya anda 
seorang ibu bapa atau datuk 
nenek yang menderita kerana 
anak atau cucu yang memberon-
tak, anda mungkin akan memaha-
mi apa ertinya "menangis atas 
Yerusalem".

Lebih-lebih lagi perjuangan 
untuk “menangis” terhadap dunia 
sekular kita (atau terhadap sesia-
pa sahaja yang menolak dengan 
apa yang kita perjuangkan) bert-
ambah parah apabila  satu lagi 
dinamika muncul di dalam diri 
kita lalu bertempur dengan rasa 
simpati. Terdapat kecenderungan 
emosi dan psikologi yang sesat di 
dalam diri kita yang boleh 
mengelirukan. Setiap kali kita 
menderita dengan teruk, kita 
perlu menyalahkan seseorang, 
perlu marah pada seseorang, dan 
perlu melepaskan kemarahan ter-
hadap seseorang. Dan anda tahu 
siapa yang selalu kita pilih untuk 
itu? Seseorang yang kita rasa 
cukup matang untuk terluka dan 
kita tahu dia cukup dewasa untuk 
tidak membalas!

Terdapat banyak kemarahan 
yang dilemparkan kepada Gereja 
pada hari ini. Memang, terdapat 
banyak alasan yang wajar. 
Memandangkan kelemahan gere-
ja, beberapa kemarahan itu dapat 
diterima tetapi ada beberapa 
kemarahan yang melampaui serta 
tidak dapat diterima. Selain 
kemarahan yang boleh diterima, 
kadang-kadang ada banyak 
kemarahan yang kronik dan tanpa 
alasan munasabah. Apa reaksi 
kita terhadap kemarahan dan 
tuduhan yang tidak adil itu? 
Adakah kita bertindak balas? 
"Kamu sudah melampau, bawa 
kemarahan itu pergi ke tempat 
lain!” Atau, seperti Yesus yang 
menangis ke atas Yerusalem, 
dapatkah kita berhadapan dengan 
kemarahan dan tuduhan yang 
tidak adil dengan air mata empati 
dan doa agar dunia yang marah 
kepada kita akan terhindar dari 
rasa sakit pilihannya sendiri?

Soren Kierkegaard, penulis ter-
kenal menulis: Yesus meng-
inginkan pengikut, bukan pen-
gagum! Kata-kata yang sungguh 
bijak. Dalam reaksi Yesus terha-
dap penolakannya sendiri, ketika 
D i a  m e n a n g i s  t e r h a d a p 
Yerusalem, kita melihat lambang 
kematangan manusia. Untuk ini 
kita dipanggil, secara peribadi 
dan sebagai komuniti gerejawi. 
Kita juga melihat di sana bahawa 
hati yang besar merasakan kes-
akitan orang lain, meskipun  ada 
orang lain yang menolak anda. — 
Hakcipta Terpelihara 1999-2020 
@ Fr Ron Rolheiser 

Pada minggu la lu  ki ta 
merayakan Hari  Raya 
Tuhan kita Yesus Raja 

Semesta Alam. Kita diajak untuk 
melihat ke dalam diri kita untuk 
menyedari dan mengenal lebih 
dalam lagi kebesaran Anak 
Manusia yang taat dan setia 
memihak kepada orang-orang 
yang berkenan di hati-Nya. 

Muncul pertanyaan bahawa 
apakah kita juga termasuk dalam 
golongan orang-orang yang 
berkenan di hati-Nya atau seba-
liknya. Dengan berdasarkan 
renungan tentang Penghakiman 
Terakhir kita diajak lebih dalam 
lagi merenungkan kehidupan 
sehari-hari kita, apakah kita 
menyedari kehadiran Tuhan 
Yesus dalam diri setiap jiwa 
yang kita jumpai setiap hari. 

Muncul persoalan lain, iaitu 
bilakah penghakiman terakhir itu 
akan terjadi? Hari ini kita diajak 
untuk cuba mengenal tanda-tan-
da datangnya hari tersebut. 
Tentang hari tersebut, tidak 
seorang pun yang mengetahui, 
bahkan ramalan-ramalan yang 
ada telah lenyap begitu sahaja 

tanpa jejak namun kita diajak 
untuk tetap berhati-hati dan ber-
jaga-jaga. 

Minggu ini merupakan hari 
pertama masa Adven iaitu masa 
penantian. Masa penantian 
adalah bukan masa kita menanti-
kan akhir zaman tetapi sebetul-
nya adalah masa persiapan kita 
dan masa mengembangkan iman 
kita akan Yesus Kristus. 

I n j i l  Markus  13 :33 -37 , 
memang memuat nasihat-nasihat 
untuk berhati-hati dan berjaga-
jaga, tetapi kita jangan begitu 
cepat mengertikan nasihat terse-
but sebagai penantian akan akhir 
zaman semat-mata sebab petikan 
tersebut lebih-lebih memberikan 
alasan mengapa harus berhati-
hati dan berjaga-jaga.

Jika kita melihat konteks penu-
lisan Mar 13:33-37 dan juga 
konteks atau latar belakang men-
gapa Yesus memberi nasihat ber-
hati-hati dan berjaga-jaga, kita 
dapati bahawa para murid Yesus 
akan berhadapan dengan banyak 
kesukaran dan cabaran, bahkan 
banyak penderitaan yang akan 
dialami pada kemudian hari. 

Nasihat Yesus tersebut masih 
sangat berguna untuk kita pada 
masa kini di mana kita tidak 
dapat membayangkan apakah 
yang kita akan hadapi di masa 
hadapan kita bahkan hari ini. 

Realitinya ketika ini kita 
menghadapi banyak kesulitan 
dan cabaran. Maka fungsi dari-
pada nasihat Yesus untuk berha-
ti-hati dan berjaga-jaga adalah 
mempersiapkan diri untuk apa 
pun kemungkinan yang terjadi 
pada diri kita untuk masa akan 
datang. 

Adven secara khusus adalah 
penantian kita akan kedatangan 
Tuhan Yesus saat Krismas nanti. 
Kita bukan hanya menanti den-
gan begitu sahaja tetapi kita har-
uslah melakukan persiapan yang 
secukupnya untuk menyambut 
dan merayakan hari Kedatangan 
Tuhan. 

Kita juga harus bersiap sedia 
dan berjaga-jaga selalu seperti 
pencuri yang tidak kita ketahui 
bila masanya datang mencuri, 
maka kita harus bersiap-siap 
supaya jangan sampai pencuri 
datang ke rumah kita merompak 

dan mengambil semua milik kita. 
Demikian  ha lnya  da lam 

menantikan akhir zaman, kita 
perlu menyiapkan diri kita dan 
m e m p e r b a i k i  d i r i  k i t a . 
Memperbaiki diri bererti kita 
mengembangkan iman kita. 

Akhir zaman selalu diertikan 
kepada dua hal iaitu kedatangan 
Tuhan pada akhir hidup kita 
masing-masing dan kedatangan 
Tuhan pada hari terakhir (akhir 
zaman). 

Namun hal itu tidak penting 
kerana waktunya kita tidak tahu, 
yang penting adalah dari waktu 
yang kita miliki saat ini dan 
mungkin besok, lusa atau masa 
depan, kita persiapkan diri kita 
untuk saat yang tidak kita keta-
hui itu. 

Selain dari itu, nasihat “Hati-

hatilah dan berjaga-jagalah” 
dalam Injil adalah nasihat untuk 
mempersiapkan diri (meneguh-
kan dan mengembangkan iman) 
untuk segala kemungkinan kesu-
litan, masalah, penderitaan, pelb-
agai macam cabaran dan godaan, 
kemiskinan, kegagalan, penin-
dasan, penganiayaan dan seb-
againya, yang mungkin kita 
hadapi pada masa penantian 
tersebut. 

Kerana saatnya kita tidak tahu 
dan kerana segala kemungkinan 
kita juga tidak tahu maka harus-
lah kita tetap “berhati-hati dan 
berjaga-jaga. Dan kamu akan 
dibenci semua orang oleh kerana 
nama-Ku; tetapi orang yang ber-
tahan sampai pada kesudahannya 
akan selamat.”(Mat 10:22).—
santapan rohani 

HARI MINGGU PERTAMA
ADVEN (B)

YESAYA 63:16B-17;64:1.3B-8;
1KORINTUS 1:3-9;

INJIL MARKUS 13:33-37

Orang yang bertahan pasti selamat!
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Makna persiapan rohani sebelum Krismas

Saudara saudari seiman dalam 
Kristus, 
Saya percaya anda akan bersetu-
ju dengan saya, bahawa tahun ini 
mungkin merupakan salah satu 

tahun paling mencabar bagi kita semua. 
Mengimbas kembali ke tahun lalu, tidak  

ada  sesiapa yang  dapat menjangkakan  ta-
hun  ini  berlaku seperti  sekarang.  

Dari  mengalami kehilangan  orang  yang  
disayangi,  dijangkiti  penyakit,  kehilangan  
pekerjaan,  kesulitan kewangan,   kehilangan   
tujuan   hidup   kita,   dan   selalu   mengalami   
ketakutan   dan kegelisahan, ini benar-benar 
merupakan tahun yang sukar dan mencabar.

Hidup  kita  dicabar,  iman  kita  dihimpit 
ke arah kebuntuan. Seseorang  mungkin  
bertanya; bilakah ini akan berakhir? Apa 
lagi yang akan berlaku tahun depan? Di 
manakah Tuhan? Adakah  Dia  tidak  men-
jaga  kita?  

Melangkah  ke  musim  Adven,  marilah  
kita  meminta kebijaksanaan daripada Tu-
han, kerana Alkitab menjanjikan bahawa 
kebijaksanaan dapat ditemukan dan dilihat 
bagi orang yang mencari! (Kebijaksanaan 
6:12) 

Kita  memerlukan  kebijaksanaan  un-
tuk  melihat  segala  sesuatu sebagaimana  
adanya, untuk melihat perkara-perkara seba-
gaimana Tuhan melihatnya, dan untuk hidup 
dengan iman. 

Apabila kita meluangkan masa untuk me-
nenangkan hati, kita melihat tangan Tuhan 
bekerja di tengah-tengah kekacauan dan 
cabaran. Seperti yang kita saksikan jumlah 
kes COVID-19 bertambah setiap hari, jum-
lah pesakit yang  pulih  setiap  hari  sama  
pentingnya  jika  tidak  lebih. 

Tuhan menyembuhkan, melalui tangan 
barisan hadapan perubatan kita. Janganlah 
kita gagal melihatnya dan bersyukur. Wa-
laupun  rancangan kita berantakan akibat 
pandemik ini dan  kita diminta  untuk  ting-
gal  di rumah  selama  hampir  sepanjang  
tahun,  harapan  dan  doa  saya  adalah kita 
meluangkan  masa  ini  untuk  benar-benar  
memperbaiki  hubungan  kita  dengan  Tu-
han, dengan keluarga kita, bersama keluarga 
tersayang. 

Betapa baiknya anugerah yang telah di-
berikan kepada  kita. Memang  ada  banyak  
perkara  yang  harus  disyukuri  di  tengah-
tengah kemelut itu. Tetapi mungkin bagi kita 
sebagai umat Katolik, perkara yang paling 
menyakitkan adalah ramai dari kita telah 
terhalang daripada Sakramen-Sakramen 
Suci  di  Gereja hampir sepanjang  tahun  ini.  
Setahun  yang  lalu,  kita  semua  menda-
pat  hak  istimewa  untuk menerima Komuni 
Suci semasa Ekaristi di Gereja. 

Sekarang, kita dirampas hak istimewa itu 
dan ramai dari kita hanya dapat menghadiri 
Misa melalui layar dan menerima Komuni 
secara rohani. Malangnya, kelonggaran 
tidak perlu pergi ke Gereja menyebabkan ra-
mai orang merasa leka dalam iman. 

Kita sekarang sudah terbiasa dengan idea 
menghadiri Misa secara maya. Meskipun 
begitu, ini boleh menjadi rahmat bagi kita 
untuk meningkatkan rasa  lapar  dan  kerin-
duan  kita  kepada  Kristus,  dan  tidak  lagi  
menganggap remeh Sakramen-sakramen 
Gereja. Mengenai pandemik sekarang ini, 
ramai yang  bertanya, "Apakah  ini  huku-
man  dari Tuhan?"   

Dia mengasihi kita, namun Dia membe-
narkan penderitaan. Kita tidak akan dapat 

memahami cara-cara Tuhan. “Sebab ran-
cangan-Ku  bukanlah  rancanganmu,  dan  
jalanmu  bukanlah jalan-Ku,  demikianlah  
firman  Tuhan. Seperti  tingginya  langit  
dari  bumi,  demikianlah tingginya jalan-
Ku dari jalanmu dan rancanganKu dari 
rancanganmu”(Yesaya 55: 8-9).

Fikiran kita tidak akan pernah dapat me-
mahami sepenuhnya mengapa Tuhan men-
gizinkan ini. Ketika  melihat keadaan seke-
liling,  kita  merasa  seperti  "perahu"  kita  
tenggelam, bahkan  ada  yang  merasa  ka-
pal  mereka  terbalik.  Tetapi  Kristus  terus  
memanggil  kita untuk menetapkan pandan-
gan kita kepada-Nya dan memiliki iman 
(Markus 4:37-41). 

Dia berkuasa, dan Dia tahu apa yang ber-
laku di sekitar dan di dalam kita. Ketika kita 
memasuki musim Adven ini untuk memper-
siapkan dan menanti ketibaan Natal, marilah 

kita meluangkan waktu untuk merenungkan 
dua 'Orang Kudus Teragung' di Gereja kita, 
Yusuf dan Maria. 

Pada Hari Raya Khabar Sukacita, Bonda 
yang Terberkati kita membalas Malaikat Ga-
briel dengan kata-kata ini yang akan men-
gubah hidupnya dan dunia  selama-lamanya, 
“Sesungguhnya  aku  ini  adalah  hamba  
Tuhan;  jadilah  padaku menurut per-
kataanmu itu” (Lukas 1:38), mengetahui 
akibat dan risiko yang akan terjadi. 

Namun, salah satu perkara pertama yang 
dia lakukan setelah Kristus dikandung 
dalam rahimnya,   adalah   berkongsi keg-
embiraanNya ketika dia mengunjungi sepu-
punya Elisabet.   

Tidak   ada   ketidakpastian   atau   ketaku-
tan   yang   dapat   menghilangkan kegembi-
raan Kristus bagi orang yang mempercayai 
Tuhan.

Yusuf, setelah mengetahui Maria telah 
dipilih oleh Tuhan untuk mengandung Yang 
Maha Suci,  merasa  tidak  layak  memiliki  
Maria, alat Tuhan yang  Sempurna  dan  
Suci.  

Tetapi setelah   malaikat   itu   menampak-
kan   diri   kepadanya   dalam   mimpi,   men-
egaskan kepadanya  bahawa  dia  tidak  perlu  
takut  mengambil Maria  sebagai  isterinya,  
kerana Maria  telah  mengandung  apa  yang  
ada  padanya  oleh  Roh  Kudus  (Mat.1:20).  

Yusuf dengan  rendah  hati  menerima  ke-
hendak Tuhan dan  menyerahkan  sepenuhn-
ya  kepada rencana Tuhan untuk menjadi 
bapa Anak-Nya di bumi. Mempersiapkan  
kelahiran  Juruselamat  dunia  bukanlah  
perkara  biasa.  

l bersambung di mukasurat BM 7 

Setiap tahun umat Kristiani merayakan Natal. Bagi 
umat Katolik, perayaan Natal didahului dengan per-
siapan masa Natal, iaitu Masa Adven yang meru-
pakan masa persiapan kedatangan Kristus.

Bagi kebanyakan orang, Natal dan Adven digam-
barkan melalui pohon natal, kandang natal, dan 
hadiah natal. Namun, lebih daripada itu, hal yang 
terpenting dilakukan adalah persiapan rohani untuk 
menyambut Kristus. Namun sayangnya, ramai 
orang kurang mengetahui alasan dan makna di balik 
semua persiapan rohani yang dilakukan.

Begitu pentingnya peristiwa kelahiran Yesus Sang 
Putera, sehingga Gereja mempersiapkan umatnya 
untuk memperingatinya; dan masa persiapan ini 
dikenal dengan masa Adven.

Kata “adven” sendiri berasal dari kata “adventus” 
dari bahasa Latin, yang ertinya “kedatangan”. Masa 
Adven yang kita kenal saat ini sebenarnya telah 
melalui perkembangan yang cukup panjang. Pada 
tahun 590, sinode di Macon, Gaul, menetapkan 
masa pertaubatan dan persiapan kedatangan Kristus.

Kita juga menemukan bukti dari homili Minggu 
ke-2 masa Adven dari St. Gregorius Agung (Masa 
kepausan 590-604). Dari Gelasian Sacramentary, 
kita dapat melihat adanya lima minggu masa Adven, 
yang kemudian diubah menjadi empat minggu oleh 
Sri Paus Gregorius VII (1073-1085).

Sehingga sekarang, masa Adven ini dimulakan 
pada hari Minggu terdekat dengan tarikh 30 
November (hari raya St. Andreas) dan dirayakan 
selama empat minggu sehinggalah pada hari Natal 

pada 25 Disember. 
Masa Adven ini berkaitan dengan permenungan 

akan kedatangan Kristus, bahawa Dia akan datang 
kembali pada akhir zaman; namun Dia tidak pernah 
meninggalkan Gereja-Nya dan selalu hadir di ten-
gah-tengah umat- Nya. Maka dikatakan bahawa per-
ingatan Adven merupakan perayaan akan tiga hal: 
peringatan akan kedatangan Kristus yang pertama di 
dunia, kehadiran-Nya di tengah Gereja, dan penan-
tian akan kedatangan-Nya kembali pada akhir 
zaman. 

Maka kata “Adven” harus dihayati dengan erti 
penuh iaitu: dulu, sekarang dan pada waktu yang 
akan datang.

Ini adalah dasar kepada pengertian tiga jenis 
kedatangan Kristus yang difahami Gereja Katolik. 
Pemahaman ini menjiwai persiapan rohani umat; 
dan hal ini tercermin dalam perayaan liturgi dalam 
Gereja Katolik.

Sebab di antara kedatangan-Nya yang pertama di 
Betlehem dan kedatangan- Nya yang kedua pada 
akhir zaman, Kristus tetap datang dan hadir di ten-
gah umat-Nya. Hanya saja, masa Adven menjadi 
istimewa kerana secara khusus Gereja mempersiap-
kan diri untuk memperingati peristiwa besar penjel-
maan Tuhan, menjelang peringatan hari kelahiran- 
Nya di dunia.

KGK: 524 menulis: Dalam perayaan liturgi 
Adven, Gereja menghidupkan lagi penantian akan 
Mesias; dengan demikian umat beriman mengambil 
bagian dalam persiapan yang lama menjelang 

kedatangan pertama Penebus dan membaharui di 
dalamnya kerinduan akan kedatangan-Nya yang 
kedua (Bdk. Why 22:17.). Dengan merayakan kela-
hiran dan mati syahid sang perintis, Gereja 
menyatukan diri dengan kerinduannya: “Dia harus 
makin besar dan aku harus makin kecil” (Yoh 3:30).

Pada masa Adven, umat Katolik sering melaku-
kan amal kesalehan yang baik, yang berakar selama 
berab-adabad. Amalan kesalehan ini bertujuan untuk 
membantu mempersiapkan umat dalam menyambut 
kedatangan Sang Mesias. 

Semua amal kesalehan ini mengingatkan umat 
akan Sang Mesias yang sebelumnya telah dinubuat-
kan melalui perantaraan para nabi dalam Perjanjian 
Lama serta mengingatkan umat Tuhan akan Kristus 
yang lahir dari Perawan Maria dengan begitu ban-
yak kesulitan, yang akhirnya terlahir, namun terlahir 
di kandang, di tempat yang kurang layak.

Sepanjang musim Adven, sikap penantian Gereja 
terhadap kedatangan Mesias tidak seperti orang 
Yahudi yang masih menantikan Mesias terjanji 
(meskipun telah datang namun mereka memakukan-
Nya di kayu Salib). Gereja menghayati masa ini 
sebagai sebuah masa penantian yang menggembi-
rakan sekaligus sebagai sebuah masa untuk kembali 
bertobat; oleh itu, Gereja berdoa “datanglah ya 
Tuhan Yesus” (Wahyu 22:17-20). 

Akhirnya, Adven mengajak kita untuk menghaya-
ti sikap penantian yang disertai dengan kegembiraan 
bahwa Kristus akan menjelma menjadi daging dan 
tinggal di antara kita (Yoh 1:14). — Katolisitas

Pesan Adven Uskup Agung John Wong 

Tuhan berkuasa, tetapkan pandangan 
kita kepada-Nya
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Sahabat kecil Yesus

Linda 
kehilangan 

kucing 
kesayangan-

nya. 
Bantu Linda 

untuk 
menemui 
kembali 
kucing

kesayangan-
nya. 

Pada hari Minggu ini, kita memasuki Minggu Adven pertama. Gunt-
ing gambar di bawah dan lekatkan pada kad manila. Warnakan 
sebiji bintang setiap hari sehinggalah pada Hari Kelahiran Sang 
Penebus kita, Yesus Kristus! 

Sepanjang musim Adven, mari kita tingkatkan sikap doa kita 
lebih-lebih lagi pada masa pandemik ini. Adik-adik, warnakan satu 

batanig lilin pada gambar di bawah sebagai menandakan kita 
memasuki Minggu Adven pertama. 

Lengkapkan gambar di bawah dan jangan lupa untuk 
mewarnakannya. 
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PAITAN: 12 orang mahasiswa Katolik dari pelbagai in-
stitusi pengajian tinggi di Malaysia, gembira mendapat 
pengalaman yang memberikan mereka inspirasi dan 
mencabar iaitu menjadi misionari muda di kawasan 
terpencil di Sabah iaitu Mission Paitan yang terletak di 
Beluran, Keuskupan Sandakan. 

Mereka diiringi oleh Anthony Lim, Daniel Kong dan 
Sergius Ramday dari Light of Jesus Christ Covenant 
Community (LJCCC) yang mengajar mereka untuk 
mendoakan bagi orang lain dan  berkongsi bagaimana 
Roh Kudus bekerja melalui mereka sebagai misionari 
Katolik pertama ke Paitan lebih dari 30 tahun yang 
lalu. 

Perjalanan misi ke Kg Sulit, Paitan di bawah Keusku-
pan Sandakan melibatkan 12 pelajar universiti Katolik 
dari seluruh Malaysia. Ia dianjurkan oleh peserta FO-
CUS Missions yang lalu dan pasukan ini diketuai oleh 
Eva Cabrini (UTHM) bersama Aldy Henry (UteM), 
Kevin Noel (UTM KL) dan Eva Glenn (UiTM SA) di 
bawah pengawasan Diakon Adrian Ng dan Sr Dorothy, 
FSIC. 

Pelajar lain terdiri daripada: UTMKL, UTMJB, 
UTHM Batu Pahat, UiTM Shah Alam, UiTM Jasin, 
UiTM Lendu, UTeM Melaka, Politeknik Pasir Gudang 
dan Politeknik KK.

Sebelum ke Kg Sulit, Paitan, para pelajar itu terlebih 
dahulu berhimpun di Pusat Retret Taman Nuluhon, 
Inanam selama tiga hari. Mereka diberi persiapan dan 
maklumat akan cabaran dan hidup doa yang mungkin 
mereka akan alami di mission terpencil itu. 

Diketuai oleh Eva Cabrini (UTHM) bersama Aldy 
Henry (UteM), Kevin Noel (UTM KL) dan Eva Glenn 
(UiTM SA), ketibaan para mahasiswa ini di Paitan, dis-
ambut oleh Sr Dorothy Laudi FSIC. Sr Dorothy dari 
kongregasi Franciscan Sisters of the Immaculate Con-
ception yang sudah lama melayani di mission ini khu-
susnya dalam memberi pendidikan percuma kepada 
kanak-kanak dan pemantapan iman. 

12 orang mahasiswa ini tinggal di asrama bersama 
dengan pelajar sekolah menengah dan pembantu Sr 
Dorothy, Willie dan Johnson (yang akan memasuki Pu-
sat Latihan Montfort tahun depan).

Para misionari muda itu sangat gembira kerana dapat 
merasakan kehidupan seharian masyarakat walaupun 
tidak mempunyai bekalan elektrik dan Internet. 

Semasa misi, mereka mempraktikkan “berpuasa dari 
gajet elektrik dan Internet” untuk membolehkan mere-
ka hidup bersolidariti dengan orang yang dilayani. 
Tanpa gangguan tersebut, hubungan para mahasiswa 
tersebut sangat akrab dan lebih menyedari kehadiran 
Tuhan sepanjang mereka berada di situ. 

Para peserta misi ini ditugaskan untuk bekerja dalam 
kumpulan. Mereka membantu Sr Dorothy mengatur 
dan mendokumentasikan buku-buku yang disumbang-
kan untuk perpustakaan asrama dan membantu me-
lukis tadika di dua buah kampung (sambil mematuhi 
COVID-19 SOP!). 

Pada minggu kedua misi, mereka berpeluang bertemu 
dengan para pelajar tempatan dan memimpin mereka 
dalam pujian dan penyembahan serta berdoa Rosari. 

Para belia Paitan yang kebanyakannya pelajar sekolah 
menengah, sangat berminat semasa sesi perkongsian 

para belia mahasiswa tersebut serta mengemukakan 
banyak soalan khususnya mengenai Institusi Pengajian 
Tinggi. Pertanyaan-pertanyaan mereka membuatkan 
para mahasiswa itu menyedari bahawa, pendidikan 
amat penting untuk meningkatkan cara hidup generasi 
masa depan di Paitan. 

Elreena dari Universiti Teknologi Malaysia, Skudai 
bersyukur kerana menyertai progam FOCUS MISSION 
tersebut. 

"Ini merupakan pengalaman yang membuka mata 
dan mencabar bagi saya kerana misi ini membawa saya 
keluar dari zon selesa saya. Saya dapat melihat kehad-
iran Yesus melalui orang-orang yang kami layani di sini. 
Sepanjang program ini, saya mengenal erti sebenar 
persahabatan sejati. Keakraban terjalin melalui semasa 
makan bersama dan kesaksian-kesaksian peribadi.” .

Danny Tan dari Universiti Kuala Lumpur mengata-
kan, “Di mana pun kita tinggal, tidak kira apa status 
sosial kita, pada tahap kerohanian, kita lebih serupa 

dan sedikit sahaja yang berbeza. Setiap kesaksian me-
nyentuh hati dan memberi kesan besar kepada kami 
ketika kami melihat bagaimana Tuhan kita yang penuh 
belas kasihan mengubah hidup kita."

Perjalanan misi berakhir di Kundasang. Diakon Adri-
an Ng menyampaikan taklimat yang membimbing 
mereka untuk berkongsi pengalaman misi luar biasa 
mereka serta meneguhkan mereka untuk memahami 
panggilan mereka masing-masing khususnya  panggilan 
untuk melayani umat Tuhan. 

Para mahasiswa ini akhirnya menyedari bahawa ban-
yak yang perlu dilakukan untuk memajukan komuniti 
di Sabah, Kemiskinan, ketidakadilan dan kekurangan 
peluang harus ditangani dengan penuh kasih sayang 
dan melalui penerapan Injil. 

Perjalanan misi ini benar-benar memotivasi para 
mahasiswa tersebut untuk menjadi duta besar Kristus 
dengan mendalami ilmu agar dapat melayani komuniti 
dengan lebih berkesan pada masa hadapan. 

Mahasiswa ‘puasa’ Internet, gajet untuk
bersolidariti dengan umat di pedalaman
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Sri Paus buat pertama kali sebut 
penganiayaan terhadap warga Uighur
Dalam buku baru “Let Us Dream: The 

Path to A Better Future,” Sri Paus Fransis-
kus mengatakan, “Saya sering memikirkan 
orang-orang yang teraniaya, seperti Roh-
ingya, Uighur, Yazidi.”

Ia adalah pernyataan pertama kali oleh 
Sri Paus yang secara terbuka menyebut 
orang-orang Uighur di China sebagai 
orang yang teraniaya, sesuatu yang telah 
didesak oleh aktivis hak asasi manusia un-
tuk dilakukannya selama bertahun-tahun.

Walau bagaimana pun, Kementerian luar 
negeri China menepis kritik Sri Paus ten-
tang  perlakuan pemerintah terhadap Mus-
lim Uighur dan mengatakan kenyataan Sri 
Paus tidak berdasar, sementara beberapa 
aktivis hak asasi manusia dan pengamat 
China mengatakan pernyataan Sri Paus su-
dah terlambat. 

Sebelumnya Sri Paus telah berbicara 
tentang Rohingya yang telah melarikan 
diri dari Myanmar dan pembunuhan Yazidi 
oleh ISIS di Irak, namun berbicara tentang 
warga Uighur merupakan pertama kali di-
lakukan oleh Fransiskus. 

Pernyataan Bapa Suci tentang orang-
orang Uighur yang dianiaya disambut baik 
oleh aktivis hak asasi manusia dan penga-
mat  China. Beberapa di antara mereka 
mengatakan sudah lama menunggu perka-

ra ini dikatakan.
“Akhirnya, paus berbicara tentang pen-

ganiayaan terhadap Uighur,” kata Projek 
Hak Asasi Manusia Uyghur yang berpusat 
di Washington di Twitter.

“Saya tidak tahu bagaimana mengata-
kannya, tetapi seperti dalam ungkapan 
latin ‘lebih baik terlambat daripada tidak 
sama sekali’,” demikian cuitan Sophie 
Richardson direktur Human Rights Watch.

Beberapa lainnya seperti Gady Epstein, 
editor The Economist, mengatakan pen-
gakuan Sri Paus tentang situasi Uighur di-
catat dalam sebuah buku.

“Ini memberi tahu anda bahawa ini ada-
lah berita. Itu disebutkan di buku baharu, " 
kata Epstein dalam Tweetnya. 

“Vatikan baru-baru ini memperbarui kes-
epakatan dengan China mengenai pemili-
han uskup, dan selain dari laporan singkat 
ini, tetap diam tentang Uighur,” katanya.

Kesepakatan dengan Beijing tentang 
pelantikan uskup diperbaharui pada bulan 
September. 

Para pemimpin agama, kumpulan aktivis  
dan pemerintah mengatakan kejahatan ter-
hadap kemanusiaan dan genosida sedang 
berlangsung terhadap warga Uighur di 

wilayah Xinjiang, China di mana lebih dari 
1 juta orang ditahan di kem. 

Dalam sebuah surat yang dikeluarkan 
pada 8 Ogos, para pemimpin agama dari 
seluruh dunia, termasuk Kardinal Charles 
Bo Myanmar dan Kardinal Ignatius Suhar-
yo dari Indonesia, menyerukan tindakan 
segera atas “potensi genosida” terhadap 
Uighur.

Para pemimpin agama itu mengatakan 
“penindasan” di Xinjiang telah menjadi 
“salah satu tragedi kemanusiaan paling 
mengerikan sejak Holocaust.”

Surat itu juga menyatakan solidariti den-
gan umat Buddha Tibet, pengikut Falun 
Gong, dan Kristian China, yang mengha-
dapi “tindakan keras terburuk atas kebe-
basan beragama atau berkeyakinan sejak 
Revolusi Kebudayaan.”

Bulan lalu, semasa konferensi di Va-
tikan, Menteri Luar Negeri AS Mike 
Pompeo mengecam China atas perlakuan-
nya terhadap Uighur.

Beijing telah menyangkal tuduhan terse-
but dan menganggapnya sebagai usaha 
mendiskreditkan China serta terus mem-
pertahankan pendirian mereka bahawa 
kem-kem di Xinjiang adalah pusat pen-
didikan dan latihan kemahiran. — LiCAS-
news.com

Vatikan umum Misa-Misa Adven, Natal 
Sri Paus disiar atas talian 
ROMA: Vatikan telah mengumum-
kan bahawa Misa-Misa Adven dan 
Misa-Misa Natal Sri Paus Fransis-
kus di tahun 2020 akan disiarkan 
langsung. Langkah itu diambil ker-
ana kerajaan Itali memperketat pem-
batasan sosial demi membendung 
lonjakan infeksi Covid-19. Bebera-
pa minggu lalu, Sri Paus Fransiskus 
juga telah memerintahkan agar mu-
zium Vatikan ditutup dan kembali 
mengadakan audiensi umumnya 
atas talian. 

National Catholic Register me-
laporkan, Misa-Misa Natal yang 
dirayakan Sri Paus Fransiskus masih 
akan berlangsung di Basilika Santo 
Petrus, tetapi di hadapan umat yang 
sangat sedikit namun umat  masih 
dapat mengikuti  Misa-Misa Vatikan 
dari rumah. Liturgi-liturgi musim li-

buran akan disiarkan langsung dari 
laman  web Vatican News.

Pengumuman itu tidak menen-
tukan bila pembatasan-pembatasan 
baharu ini akan berakhir. 

Jika pembatasan itu berlangsung 
hingga akhir masa Natal, maka 
Sri Paus akan menayangkan se-
cara langsung perayaan-perayaan 
Misa beliau hingga Pesta Yesus 
Dipersembahkan di Bait Tuhan, di 

bulan Februari. 
Sepertinya keputusan untuk mem-

buka kembali Vatikan akan bergan-
tung pada keadaan dunia di tahun 
yang baharu.

Dalam usaha mempertahankan 
kebiasaan tertentu, Vatikan masih 
akan menampilkan pokok Krismas 
dan Kandang Natal tahunannya. Di-
laporkan, upacara penyalaan pohon 
tahun ini, pohon cemara setinggi 28 
meter, akan berlangsung pada 11 
Disember. 

Menurut CNA, Kandang Natal 
dengan nama “Kandang Natal mon-
umental dari Castelli” itu akan me-
nampilkan patung-patung Keluarga 
Kudus, orang Majus, para malaikat, 
dan lain-lain dengan ukuran lebih 
besar dari manusia! — media Vati-
kan 

VATIKAN: Pada penutup Misa 
Hari Raya Tuhan Yesus Raya Se-
mesta Alam, 23 November 2020, 
Sri Paus Fransiskus mengumum-
kan bahawa beliau telah memutus-
kan untuk mengalihkan perayaan 
Hari Orang Muda Sedunia (WYD) 
di peringkat keuskupan dari Min-
ggu Palma ke Hari Minggu Hari 
Raya Tuhan Yesus Raja Semesta 
Alam.

Semasa mengumumkan peruba-
han itu, Bapa Suci berkata, “Pu-
sat perayaan tetap Misteri Yesus 
Kristus Penebus Manusia, seperti 
yang selalu ditekankan oleh Santo 
Yohanes Paulus II, pengasas dan 
pelindung WYD.”

Keuskupan-keuskupan meraya-
kan Hari Orang Muda Sedunia di 
tahun-tahun antara pertemuan-
pertemuan lebih besar, edisi antara 
benua, yang berlangsung setiap 
dua atau tiga tahun sekali, di lokasi 
yang dipilih oleh Sri Paus. WYD 
sedunia yang terbaharu telah di-
adakan di Panama pada tahun 2019 
dan seterusnya, WYD bakal diada-
kan di Lisbon pada tahun 2022.

Namun, WYD Lisbon kini ditun-
da ke tahun 2023 kerana pandemik 

coronavirus. 
Tema Hari Orang Muda Sedunia 

tahun 2023 di Lisbon adalah “Ma-
ria bangun dan bergegas pergi.”

Pengumuman penundaan tarikh 
itu dilakukan menjelang upacara 
pelepasan Salib WYD dan ikon 
Bonda Maria Salus Populi Ro-
mawi, simbol Hari Orang Muda 
Sedunia. 

Pada hari Minggu, 22 November 
2020, delegasi belia dari Panama 
menyerahkan Salib dan ikon itu 
kepada belia Lisbon  dalam acara 
yang digambarkan oleh Sri Paus 
Fransiskus sebagai “upacara pent-
ing.”

Dalam acara sebelum penyera-
han Salib dan ikon itu, Sri Paus 
berkata, ”Orang-orang muda 
terkasih, berserulah dengan hidup-
mu bahawa Kristus hidup dan 
berkuasa,” sambil mengingat kata-
kata Kristus dari Injil, “Jika kalian 
diam, batu-batu ini akan berte-
riak!” 

Selain WYD, Pertemuan Kelu-
arga Sedunia, yang sebelumnya di-
jadualkan untuk diadakan di Roma 
pada Jun 2021, juga telah ditunda 
pada Jun 2022. — media Vatikan 

Tarikh WYD diubah: Jika 
kalian diam, batu-batu ini 
akan berteriak 

VATIKAN: Tulisan-tulisan Per-
janjian Baru, khususnya Kisah 
Para Rasul, memberi kita gam-
baran tentang Gereja aktif yang 
sedang bergerak, yang berkumpul 
dalam doa menemukan dasar dan 
dorongan misionari. 

Sri Paus Fransiskus mengatakan 
hal itu dalam katekesis tentang 
doa dalam Audiensi Umum 25 
November seraya mengamati ke-
hidupan doa Gereja perdana.

Bapa Suci menunjukkan empat 
karakteristik penting dalam ke-
hidupan gerejawi yang diambil 
dari Kisah Para Rasul. 

Pertama, “mendengarkan aja-
ran Rasul” yang melibatkan pew-
artaan dan katekesis. Kedua, ter-

us-menerus mencari persekutuan 
persaudaraan. 

Ketiga, “memecahkan roti,” 
Ekaristi, yang merupakan Sakra-
men kehadiran Yesus di antara 
kita. Dan keempat, doa, “yang 
merupakan ruang dialog dengan 
Bapa melalui Kristus dalam Roh 
Kudus.”

Apa pun yang muncul di luar 
“koordinat” itu, bererti “kehilan-
gan dasar … kehilangan kegere-
jaan.” Namun, kalau keempat 
karakteristik itu ada, itulah jami-
nan dari Roh Kudus.

Dengan membaca Kisah Para 
Rasul, kata Sri Paus, “kita akan 
menemukan betapa kuatnya per-
temuan doa mendorong evange-

lisasi.” 
Dalam doa, kita mengalami ke-

hadiran Kristus di antara kita “dan 
disentuh oleh Roh.”

Sri Paus lalu mengutip Katekis-
mus, “Roh Kudus yang memper-
ingatkan Gereja-Nya yang berdoa 
kepada Kristus, mengantar dia 
juga ke dalam seluruh kebenaran. 
Ia mengajak, agar mengungkap-
kan secara baru misteri Kristus 
yang tidak terduga, yang sedang 
bekerja dalam kehidupan, dalam 
sakramen-sakramen dan dalam 
perutusan Gereja.” 

Ini, jelas Paus, “adalah peker-
jaan Roh dalam Gereja: membuat 
kita mengingat Yesus.” — media 
Vatikan 

Gereja bertaburan doa kuatkan 
dorongan evangelisasi 
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KUCHING: Si tuas i  pandemik 
COVID-19 sekarang ini di Malaysia, 
m e l e n y a p k a n  h a r a p a n  b a g i 
Keuskupan Agung Kuching dan umat 
bagi merayakan peristiwa bersejarah 
ulang tahun pentahbisan ke-50, 
Uskup Agung Emeritus Dato’ Sri 
Peter Chung Hoan Ting pada 15 
November 2020. Namun ia tetap dis-
ambut dengan doa kesyukuran dan 
menghadiahkan kek ulang tahun 
kepada Uskup Agung Emeritus yang 
disayangi itu. 

Sering digambarkan sebagai ‘Atuk’ 
di kalangan umat Tuhan, prelatus ini 
juga seorang pembimbing rohani, 
imam, pengaku peribadi dan orang 
kepercayaan, bapa dan banyak lagi. 

Dilahirkan pada 10 September 
1928 di Hubei, China, beliau mema-
suki seminari kecil Vikariat Lauhekou 
pada tahun 1940. Pada tahun 1947 dia 
memasuki Seminar Major Regional 
di Hankow. 

D i sebabkan  pemberon t akan 
Komunis pada tahun 1949, seluruh 
seminari dipindahkan ke Hong Kong 
dan kemudiannya ke Macau. 

Setelah menamatkan pengajian di 
seminari pada tahun 1954, beliau tiba 
di Kuching dan menjadi paderi  perta-
ma yang ditahbiskan di tanah 
Sarawak pada 26 September 1954, 
oleh Uskup John Vos yang telah men-
gundangnya untuk datang. Setelah 
melayani selama sembilan tahun di 
pelbagai bahagian di Sarawak, Fr 
Peter Chung dihantar untuk belajar 
Undang-Undang Kanonik di Roma 
dan memperoleh gelaran Doktor 
Undang-Undang pada tahun 1966.

Prelatus itu merupakan Perwakilan 
Vikar Miri dan bertugas sebagai 

imam di Brunei, ketika beliau ditu-
gaskan ke Sabah. Gereja di Sabah 
pada ketika itu menghadapi penga-
niayaan dari kerajaan negeri. Pada 15 
November 1970, Fr Peter Chung 
dilantik sebagai Uskup Koadjutor 
Kota Kinabalu. Keadaan yang bergo-
lak di Sabah berlangsung selama lima 
tahun.

Peter Chung dilantik sebagai Uskup 
Agung Kuching pertama disebabkan 
penubuhan Wilayah Gere jawi 
Malaysia Timur pada tahun 1976. 
Beliau bersara sebagai Uskup Agung 
Kuching pada 22 Jun 2003, meny-
erahkan tanggungjawab kepada 
Uskup Agung John Ha. Uskup Agung 
Simon Poh menggantikan Uskup 
Agung Emeritus John Ha ketika dia 
meletak jawatan pada 4 Mac 2017.

Uskup Agung Emeritus Peter 
Chung akan dicatatkan dalam catatan 
gereja di wilayah ini sebagai satu-sat-

unya imam yang telah berkhidmat di 
Brunei, Sabah dan Sarawak.

Dia memilih tema "Sebab  kasih 
Kristus menguasai kami” (2 Kor 
5:14) untuk perayaan ulang tahunnya 
yang ke-90 pada tahun 2018. Uskup 
Agung Emeristus diberkati dengan 
umur panjang dan kesihatan yang 
baik dan mengatakan bahawa ini 
adalah perjalanan untuk cinta Kristus 

Beliau menghabiskan tahun-tahun 
persaraannya di Chapel of Mother 
Mary Retirement Home untuk para 
paderi, masih aktif merayakan Misa, 
mendengar pengakuan, menasihati 
dan memberi nasihat-nasihat rohani. 

Prelatus itu sentiasa membukakan 
pintu bagi mereka yang memerlukan 
pertolongannya. Beliau menjalani 
kehidupan sederhana dan sangat 
tekun serta berdisiplin dalam kehidu-
pan berdoa, kerja mahupun bersenam. 
— sumber Today's Catholic  

Uskup Agung pertama 
Kuching rai ulang 
tahun pentahbisan 
episkopal ke-50
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Baik  Yusuf  dan Maria,  dalam  kerendahan  
hati  dan  kesederhanaan  mereka,  sangat  
mirip  dengan  kita. Mereka menghadapi 
banyak cabaran dan tidak memahami segala 
yang berlaku. 

Tetapi mereka  mempercayai,  mem-
berikan  semua  yang  mereka  miliki,  dan  
menyerah  kepada kehendak Tuhan dalam  
setiap langkah perjalanan  hidup  mereka.  

Walaupun  mereka menghadapi  banyak  
rintangan  dan  pintu  tertutup  dalam  per-
jalanan hidup, semua akhirnya  membawa  
mereka  ke  tempat  yang  paling  tidak  
mereka jangkakan,  tempat paling rendah – 
sebuah palungan. 

Di sana, Kristus dilahirkan. Rencana Tu-
han diturunkan kepada   Yusuf   dan   Maria   
ketika   mereka   menyerah   dan   menaruh   
kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Ke-
tika kita melihat cabaran, kepayahan  dan 
kesukaran yang kita hadapi di dunia saat ini,  

tidak  mungkin  kita  dapat  menghadapi  se-
muanya  dengan  kekuatan  kita  sendiri.     

Syukurlah, kita tidak bersendirian! Kristus 
telah mendesak kita dalam Firman-Nya un-
tuk menguatkan hati, kerana Dia telah men-
galahkan dunia (Yohanes 16:33).

Tuhan  sering  membangkitkan  orang-
orang  kudus  pada  masa-masa  yang  pal-
ing  sukar dan  mencabar. Mari  kita  belajar  

melihat  dengan  mata  iman  dan  berusaha 
kepada kekudusan lebih daripada sebelumn-
ya. 

Mari kita yakin Kristus dekat kepada kita 
dalam masa yang sukar dan mencabar ini. 

Marilah kita terus memupuk kehidupan 
berdoa yang akan membantu kita untuk me-
netapkan pandangan kepada Kristus melalui 
masa-masa ini dan dengan harapan agar Dia 

dapat membangkitkan kita untuk menjadi 
orang kudus masa kini.

Pada Adven  ini,  semoga  kita  seperti  
Maria  dan Yusuf,  memberikan  semua  yang  
kita miliki,  untuk  mempersiapkan  kelahi-
ran  Kristus  di  dalam  hati  kita  dengan  
mempercayai dan menyerahkan semua ke-
pada kehendak Tuhan. 

Semoga kerinduan kita kepada Kristus 
bertambah dan semakin meningkat ketika 
kita bersiap sedia untuk kelahiran-Nya. 
Marilah kita membuka hati kita untuk mem-
bolehkan Tuhan membawa kita dalam  per-
jalanan menuju Natal.  

Melalui cabaran, kesukaran, dan  ketidak-
pastian namun kenyataan pasti tentang Sia-
pakah Tuhan adalah tetap sama. Dia  adalah 
Kasih.  Dia adalah Emmanuel, dekat dengan 
kita, dalam segala perkara. 

Selamat menyambut Adven yang diberkati 

Uskup Agung John Wong

 Adven: Berjalan bersama Yesus yang adalah KASIH 

Bapa Suci utus 
surat tahniah ulang 

tahun emas 
pentahbisan Uskup 

Agung Emeritus 
Peter Chung 

KUCHING: Sempena Ulang 
Tahun Pentahbisan Episkopal 
ke-50 Uskup Agung Emeritus 
Peter Chung, Bapa Suci Fran-
siskus turut mengutus warkah 
ucapan untuk mantan paderi 
yang pernah melayani di Sa-
bah, Brunei dan Kuching itu.

Bapa Suci menulis surat itu 
pada 13 Oktober, 2020 di Lat-
eran, Roma. Berikut merupa-
kan terjemahan surat Sri Paus 
Fransiskus kepada Uskup 
Agung Emeritus Peter Chung: 

“Kami menemani Saudara kita yang terhormat, Pe-
ter Chung Hoan Ting, Uskup Agung Kuching yang per-
tama, dengan doa-doa Kami, pada hari beliau merayakan 
jubli emas pentahbisan episkopalnya. Kami memuji sikap 
agungnya yang mengalir dari urapan rohani, semangat 
penginjilannya, terutama semangat pastoralnya yang aktif 
untuk keuskupan agungnya dan dedikasi khasnya kepada 
umat Tuhan.

Pada masa yang sama, kami menyampaikan kepadanya 
dan orang-orang yang sangat dekat dengannya Berkat Ap-
ostolik Kami melalui perantaraan Perawan Maria Bonda 
Tuhan dan Rasul Petrus yang kudus, kami memohon doanya 
agar dengan sukacita Injil, kita dapat menjalankan tugas-
tugas penerus Petrus dengan sewajarnya. — sumber To-
day's Catholic 

Disebabkan pandemik, Ulang Tahun Pentahbisan Episko-
pal Uskup Agung Emeritus Peter Chung (kiri) diraikan 
secara sederhana namun meriah diiringi doa-doa kesy-
ukuran. Kredit Gambar: Today's Catholic. 

Uskup Agung Emeritus Peter Chung memimpin perayaan Ekaristi semasa 
ulang tahun kelahirannya ke-90 pada tahun 2018. 



M I N G G U A N  K A T O L I K

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(NOVEMBER)              

  SEJAGAT: Kecerdasan buatan. Kita 
berdoa agar kemajuan pembikinan robot 

dan kecerdasan buatan akan selalu 
mengutamakan manusia.   

November 29, 2020 

Keuskupan Agung KK tubuhkan 
Caritas, ACMI untuk luaskan 
jangkauan misi sosial 

KOTA KINABALU: Konferensi Para 
Uskup Malaysia telah memutuskan untuk 
membangunkan Caritas sebagai agen pas-
toral utama bagi menggerakkan misi-misi 
sosial gereja di Malaysia. 

Semasa pelancaran Caritas Malaysia 
dalam Perhimpunan Nasional pertama yang 
dilakukan atas talian  pada 6 dan 13 Novem-
ber lalu, ianya terlihat sebagai 'aksi baharu 
bagi situasi baharu dalam melihat keperluan 
dan tindakan di peringkat keuskupan dan 
paroki di Keuskupan Agung Kota Kinabalu. 

Komisi Pembangunan Insan Keusku-
pan Agung Kota Kinabalu (AHDC) telah 
dimansuhkan berkuatkuasa 15 Nov, bagi 
membuka laluan kepada kerjasama antara 
keuskupan di bawah payung Caritas Malay-
sia. 

Selain menubuhkan Caritas KK, sebuah 
Komisi baharu Keuskupan Agung dipang-
gil Komisi Pelayanan Pastoral untuk Mi-
gran dan Orang yang Berpindah Randah 
Keuskupan Agung (ACMI) bermatlamat 
untuk “mengalu-alukan, melindungi, mem-
promosi dan mengintergrasikan” para mi-
gran dengan komuniti-komuniti tempatan.  

Berikutan pemansuhan AHDC, semua 
Komiti Pembangunan Insan  Paroki tidak 
lagi berfungsi bermula 15 November. 

Melalui pengumuman Uskup Agung John 
Wong kepada para paderi paroki, prelatus 

itu telah mengarahkan agar Caritas Paroki 
mengambil alih karya-karya pelayanan misi 
sosial paroki dan Komiti Migran Paroki 
berfungsi memberikan pelayanan pastoral 
kepada kaum migran. 

Ahli Jawatan Kuasa Caritas Paroki dan 
PMC dianggotai  dari PHDC atau umat 
paroki, mereka boleh dipilih atau dilan-
tik mengikut terma Majlis Pastoral Paroki 
(PPC). 

Uskup Agung turut memperakui dan 
bersyukur kerana banyak karya misi pas-
toral Keuskupan Agung dilaksanakan oleh 
AHDC sejak ditubuhkan pada tahun 2010. 
Komisi itu telah memulakan program dan 
aktiviti demi membantu paroki mengenda-
likan pelayanan sosial. 

Bapa Uskup Agung berterima kasih ke-
pada semua ahli di atas pelayanan mereka 
di dalam Komisi. Mereka diseru untuk me-

neruskan karya-karya baik mereka di dalam 
badan yang baharu demi membina Kerajaan 
Tuhan di dalam masyarkat kita. 

Berikut merupakan pelantikan baha-
ru seperti yang diumumkan oleh Uskup 
Agung:

Fr Ambrose Atang – Penasihat Rohani 
ACMI  (berkuatkuasa 15 November) 
Dominic Lim – Ketua ACMI Head of 
ACMI (berkuat kuasa 15  November)
Fr Gilbert Marcus – Penasihat Rohani 
Caritas KK (Bermula 1 Oktober) 
Sr Anita James FSIC – Ketua Caritas KK 
(berkuatkuasa 1 Oktober) 
Badan-badan baharu ini dijangka untuk 

ditubuhkan sebelum akhir tahun. Paroki 
yang meminta bantuan bagi menubuhkan 
dua badan ini diminta untuk menghubungi 
ketua-ketua yang baharu dilantik. 

Dengan inisiatif dan usaha Caritas Ma-
laysia, diharapkan Keuskupan Agung dapat 
memberikan kehadiran Gereja yang lebih 
jelas dalam misi amal dan keadilan di pasar. 
Ia juga berharap dapat memperluas misi so-
sialnya di luar lingkaran Katoliknya yang 
merangkumi orang miskin yang memerlu-
kan tanpa mengira iman dan kepercayaan 
mereka. Sementara itu, pelayanan pastoral 
bagi kaum migran diharapkan untuk ber-
tambah baik dan berkesan melalui PMC 
dan ACMI. 

Gambar fail: Uskup Agung John Wong semasa merayakan Hari Minggu Migran 
Sedunia pada tahun 2016. 

KENINGAU: Uskup Cornelius Piong men-
jadi tetamu khas Radio Online KekitaanFM 
pada pagi 24 November lalu.

Uskup Cornelius menyampaikan katekesis 
tentang Persiapan Spiritual Menuju Minggu 
Adven dalam Segmen Bual Bicara bersama 
DJ Uji.

Menurut Bapa Uskup, empat minggu Ad-
ven adalah amat penting bagi para pengikut 
Yesus lebih-lebih lagi pada musim pandemik 
ini. Bagaimana hubungan atau relasi kita 
dengan Tuhan?

Prelatus itu memberikan tips berguna 
sepanjang Adven itu pertama-tama, harus 
mempersiapkan diri, bersyukur kerana Tu-
han lahir dan hadir dalam kehidupan kita se-
hari-hari. Inilah maksud Krismas iaitu Sang 
Penebus lahir. Tuhan membuktikan Dia tidak 
jauh, Dia tinggal bersama kita Seperti pen-
garang Injil Yohanes mengatakan dalan bab 
1:14, Firman menjadi manusia dan Ia tinggal 
bersama kita!

"Sekiranya kita tidak menyedari sepenuhn-
ya perkara ini," ujar Bapa Uskup, "Maka 
Krismas tidak ada makna mendalam. Selu-
ruh dunia merayakan Krismas tetapi sekadar 
luaran, sekadar merayakannya sebagai hari 

cuti atau hari liburan. Oleh itu, penting bagi 
kita mempersiapkan diri secara rohani sepan-
jang Adven untuk menyedari, mensyukuri 
bahawa Tuhan menjadi manusia seperti kita 
manusia kecuali dosa dan Dia tinggal, hadir 
dan berjalan bersama kita!

DJ Uji turut menambah bahawa Adven dan 
Krismas ini dirayakan pada waktu pandemik 
adalah agak unik. Ini diakui oleh Bapa Uskup 
dan mengatakannya bahawa peluang ini 
harus diambil untuk benar-benar merenung, 
bertanya kepada diri sendiri bagaimana re-
lasi kita dengan Tuhan yang sudah datang, 
tinggal bersama kita, menyertai kita selama-

lamanya. Bagaimana respon kita terhadap 
panggilan Tuhan? 

Uskup Cornelius menyatakan gunakan 
masa yang terluang untuk membangun 
hubungan dengan Tuhan, melalui doa, reflek-
si, cuba menghayati alam ciptaan, memper-
baiki atau menjalin hubungan dengan sesama 
dan merenung  peristiwa-peristiwa di sekelil-
ing kita, kerana Tuhan menggunakan pelba-
gai saluran untuk menyampaikan karya-Nya.

Uskup Cornelius juga mengingatkan baha-
wa persiapan Adven ini haruslah melibatkan 
keluarga. Gereja dan masyarakat bermula 
dari keluarga. Pastikan iman keluarga sen-

tiasa segar dan mantap serta Tuhan berada di 
tengah-tengah keluarga kita.  

Bapa Uskup juga memberitahu bahawa 
sepanjang masa Adven, beliau amat meng-
galakkan keluarga untuk berziarah ke Pusat 
Ziarah Keluarga Kudus Nulu Sosopon (PZK-
KNS) untuk berdoa serta meminta pertolon-
gan dari Keluarga Kudus bagi memantapkan 
iman keluarga. Ziarah yang diadakan setiap 
hari Rabu dan Jumaat dengan mematuhi SOP. 

DJ Uji juga sempat bertanya petua Bapa 
Uskup yang sentiasa ramah, merendahkan 
diri dan senang bergaul dengan pelbagai 
golongan serta umur masyarakat. 

Menurut Bapa Uskup, sumber sukacitanya 
mengalir dari perayaan Ekaristi yang diraya-
kannya setiap hari, melalui pembacaan dan 
penghayatan Firman Tuhan serta penyemba-
han kepada Sakramen Mahakudus. 

Radio Online KekitaanFM merupakan 
radio digital pertama Keuskupan Keningau. 
Ia dilancarkan pada 3 Oktober lalu setelah 
Bapa Uskup Cornelius Piong dan Pengerusi 
KOMSOS Keuskupan Keningau, Sdr Didi-
roy, merasakan betapa perlunya sarana digital 
bagi menyebarkan Khabar Gembira Tuhan 
lebih-lebih lagi pada masa pandemik ini. 

Uskup Cornelius bercakap tentang persiapan spiritual 
Adven di Radio KekitaanFM 


