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Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu 
kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala 
perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahsia 
bagiku; baik dalam hal kenyang, mahupun dalam 
hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun 
dalam hal kekurangan. 

Filipi 4: 12

Panggilan untuk mengubah 
kehidupan politik kita 
VATIKAN: Ensiklik ketiga 

Paus Fransiskus, Fratelli 
tutti, telah memancarkan 

gelombang penghargaan seluruh 
Gereja Katolik. Ensiklik "Fratelli 
Tutti" ditulis dengan teliti yang  
mengungkapkan aspek khusus pe-
layanan kepausan Bapa Suci Fran-
siskus. 

Ya, dengan tegas prelatus itu mendorong 
orang Kristian untuk menjalin keakraban per-
sahabatan sosial, menjauhi kapitalisme kon-
temporari yang tidak peduli, cenderung kepada 
budaya pakai buang atau pengecualian nasion-
alisme populis yang keras.

Meskipun ia mempunyai isu-isu mendalam 
dan bersifat katekesis namun ensiklik itu ada-
lah karya pendalaman rohani. Pusat “Fra-
telli Tutti" adalah renungan Fransiskus tentang 
orang Samaria yang baik, di bawah kaedah 
Praktik Kerohanian Sto Ingnatius. 

Prelatus itu tidak mencari "abstrak moral-
isasi" atau "pesan sosial dan etika," sebaliknya 
beliau mengajak kita untuk memasuki pe-
rumpamaan Injil orang Samaria yang baik hati 
tersebut. Kata-kata Kristus kepada para sarjana 
hukum juga ditujukan kepada kita, “Dalam ki-
sah perumpamaan itu, keperibadian mana yang 
paling mirip dengan kita?”

Di sini, kita menghadapi pilihan asas. “Di 
sini, semua perbezaan,pangkat, kepura-puraan: 
inilah saat kebenaran. Adakah kittunduk untuk 
menyentuh dan menyembuhkan luka orang 
lain? "

Fokus pada renungan kerasulan merupa-
kan keutamaan Sri Paus Fransiskus sejak 

awal kepausannya. 
Beliau tidak menunjukkan dirinya seba-

gai pemimpin yang berani untuk diikuti atau 
mahu dikenali sebagai seorang sarjana yang 
cemerlang yang mempunyai jawapan-jawapan 
pintar. Fransiskus sebaliknya berusaha untuk 
memupuk proses seperti sinode di mana gereja 
dapat bersama-sama mendengar, memahami 
dan bertindak.

"Fratelli Tutti" juga menyentuh kuat dalam 
politik kita. Gambaran Fransiskus tentang pop-
ulisme yang tidak sihat dapat diangkat dari 
peristiwa kempen kontemporari.

Kata "tembok" muncul 14 kali sebagai sim-
bol godaan kita untuk menutup diri dari keper-
luan orang lain. Pengakuan Fransiskus tentang 
tidak dapat diterima hukuman mati dan seru-

annya untuk menghentikan hukuman ini diter-
uskan dengan suara pastoral: “Saya meminta 
orang-orang Kristian yang masih ragu-ragu 
dalam hal ini, dan mereka yang tergoda untuk 
menyerah pada kekerasan dalam bentuk apa 
pun" untuk masuk ke dalam kisah-kisah alkita-
biah, untuk menemui dan merenung sedalam-
dalamnya perintah Yesus kepada seorang mu-
rid untuk, “Masukkan pedang itu kembali ke 
dalam sarungnya, sebab barangsiapa meng-
gunakan pedang, akan binasa oleh pedang.”

Di sini sekali lagi, Fransiskus  tidak mela-
mbangkan ini menjadi larangan moral, tetapi 
menyajikannya sebagai tindakan "dari hati 
Yesus" yang berbicara kepada kita pada masa 
sekarang yang harus kita putuskan dan untuk 
dipraktikkan. Fransiskus juga menegaskan ba-

hawa perhatian Gereja terhadap orang-orang 
yang memerlukan menunjukkan aliran yang 
mengalir dari jantung Injil. 

Dalam "Fratelli Tutti," Fransiskus berbicara 
kepada sebuah gereja yang terpolarisasi dan 
memanggil kita bukan hanya untuk memper-
betulkan politik kita tetapi untuk mengetahui 
kepentingan spiritual yang mendalam. 

Vincent Miller, Ketua Teologi dan Budaya 
Katolik di Universiti Dayton, serta pengarang 
Consuming Religion: Christian Faith and 
Practice in a Consumer Culture” mengatakan, 
di dalam Fratelli Tutti, Fransiskus berbicara 
kepada gereja yang terpolarisasi serta meman-
ggil kita bukan hanya untuk memperbaiki poli-
tik kita tetapi juga untuk mengetahui spiritual 
yang mendalam. — Vincent Miller, America

Fratelli Tutti: Pelan tindakan radikal untuk pasca-pandemik 
VATIKAN: Christine Allen, direktur badan 
amal pembangunan antarabangsa Katolik di 
England dan Wales (CAFOD) mengatakan en-
siklik terbaharu Sri Paus Fransiskus, “Fratelli 
Tutti” adalah pelan tidakan radikal untuk dunia 
pasca-coronavirus."

Dalam satu kenyataannya, Christine mene-
kankan pesan Bapa Suci mengenai hubungan 
antara politik dan kemiskinan. 

"Politik gagal menjangkau orang miskin,” 
katanya, "dan memalukan bahawa beberapa 
keputusan politik yang dibuat memburukkan 
lagi situasi orang miskin, membawa golongan 
itu semakin daif, menderita dan putus asa.” 

Pada permulaan pandemik COVID-19, 
harapan sangat tinggi bahawa solidariti yang 
lebih kuat akan muncul selepas penderitaan. 
Namun dalam keburu-buruan untuk kembali 
kepada keadaan biasa politik, ada golongan 

yang diabaikan serta tidak mendengar pender-
itaan mereka yang terpinggir.

Tetapi akhir-akhir ini, dia meratap dengan 
Paus Fransiskus, ada yang terburu-buru "un-
tuk kembali ke politik" seperti biasa — satu 
kepentingan diri dan sikap tidak peduli terha-
dap penderitaan orang-orang kiri. "

Paus Fransiskus, ujarnya,menawarkan "visi 
untuk perubahan yang nyata dan berkeka-
lan, dengan menyeru kita untuk membangun 
masyarakat di semua peringkat — peribadi, 
masyarakat dan global, di mana tembok ke-
takutan dan ketidakpercayaan digantikan oleh 
'budaya pertemuan' , dan perpaduan kita den-
gan orang lain mengembalikan martabat ma-
nusia. "

Dalam "Fratelli Tutti," Fransiskus berbicara 
kepada sebuah gereja yang terpolarisasi dan 
memanggil kita untuk memperbetulkan politik 

kita serta mengetahui kepentingan rohani yang 
mendalam di dalamnya.

Sekarang, kata pengarah CAFOD itu, meru-
pakan masa untuk memperbaiki struktur sis-
tem ekonomi global, untuk kebajikan orang 
miskin dan terpinggir. 

Seorang Uskup Agung di Ireland, Uskup 
Agung Eamon Martin, mengalu-alukan Fratel-
li Tutti sebagai mesej cinta dan solidariti bagi 
mereka yang menderita akibat dipinggirkan di 
Ireland. Katanya, Paus Fransiskus membuat 
permohonan khusus atas nama keadilan dan 
belas kasihan bagi anak yatim, orang miskin, 
orang asing, pendatang, pelarian dan semua 
yang berada di 'pinggiran'. Uskup Agung Mar-
tin mengatakan beliau berasa tercabar den-
gan peringatan Sri Paus bahawa, “Beberapa 
kumpulan orang terpinggir sebenarnya berada 
dekat dengan kita, mereka berada di pusat-pu-

sat bandar atau di dalam keluarga kita.” 
Uskup Agung Martin menyatakan bahawa 

pesan ini adalah undangan kepada orang Ire-
land “melihat, berasa kasihan terhadap golon-
gan terpinggir tetapi tidak menilai sikap, gaya 
hidup kita sendiri yang mungkin menyebab-
kan situasi golongan terpinggir semakin mem-
buruk.” 

Seorang lagi pemimpin Katolik, Kardinal 
John Dew mengatakan Fratelli tutti mengajak 
kita bukan sahaja untuk membuat perubahan 
kecil dalam kehidupan kita. 

Sebaliknya ini adalah cara untuk membaca 
semula dan menjalani Injil untuk zaman kita. 
Ensiklik ini mengajak kita semua untuk me-
luaskan perspektif kita terhadap dunia tanpa 
sempadan dan melihat setiap individu di plan-
et sebagai saudara dan saudari kita!” — media 
Vatikan

Sri Paus Fransiskus bertemu dengan para penziarah selepas menyampaikan katekesis di San Damaso, 2 Sept, 2020. Gambar: CNS. 
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Kerohanian dalam meniti usia tua
Satu saiz tidak sesuai untuk 

semua orang. Ini tidak hanya ber-
laku untuk pakaian, tetapi juga ber-
laku untuk kerohanian. Cabaran kita 
dalam hidup berubah seiring bert-
ambahnya usia. 

Kerohanian tidak selalu peka ter-
hadap perkara ini. Benar, kita selalu 
menyesuaikan arahan dan aktiviti 
untuk anak-anak, orang muda, dan 
untuk orang-orang yang membesar-
kan anak, membawa pekerjaan, dan 
membayar gadai janji, tetapi kita 
tidak pernah mengembangkan kero-
hanian untuk apa yang berlaku keti-
ka tahun-tahun itu berakhir .

Mengapa diperlukan? Yesus nam-
paknya tidak mempunyai satu. Dia 
tidak mempunyai satu set ajaran 
untuk orang muda, dan set yang lain 
untuk mereka yang berusia perten-
gahan usia, dan set berbeza bagi 
orang tua. 

Dia hanya mengajar. Khutbah di 
Gunung, perumpamaan, dan ajakan-
nya untuk memikul salibnya dituju-
kan dengan cara yang sama untuk 
semua orang, tanpa mengira usia.

Tetapi kita mendengar pengajaran 
itu pada masa yang sangat berbeza 
dalam hidup kita; dan penerimaan 
kita juga berbeza jika mendengar 
khutbah di atas Gunung ini ketika 
berusia tujuh tahun, ketika berusia 
dua puluh tujuh, dan ketika anda 
berusia lapan puluh tujuh. 

Ajaran Yesus tidak berubah, tetapi 
kita berubah dan ajaran-ajaran itu 
mberikan cabaran yang sangat spe-
sifik pada masa yang berlainan 

dalam kehidupan kita.
Kerohanian Kristiani secara 

umum mengingatkan ini, kecuali 
satu. 

Kecuali Yesus dan pada masa-
masa mistik, ia gagal mengembang-
kan kerohanian yang eksplisit untuk 
tahun-tahun berikutnya, untuk 
bagaimana kita seharusnya menjadi 
generatif pada tahun-tahun tua kita 
dan bagaimana kita mati dengan 
cara yang memberi hidup. Tetapi 
ada alasan yang baik untuk keko-
songan ini.

Ringkasnya, itu tidak diperlukan 
kerana sehingga abad terakhir ini 
kebanyakan orang tidak pernah 
mengalami usia tua. Contohnya, di 
Palestin, pada zaman Yesus, jangka 
hayat purata adalah tiga puluh hing-
ga tiga puluh lima tahun. 

Satu abad yang lalu di Amerika 
Syarikat, jangka hayat adalah 
kurang dari lima puluh tahun. 
Ketika kebanyakan orang di dunia, 
meninggal dunia sebelum mereka 
mencapai usia lima puluh tahun, 
tidak ada keperluan sebenarnya 
untuk kerohanian penuaan.

Terdapat kerohanian seperti itu di 
dalam Injil. Walaupun dia mening-
gal pada usia tiga puluh tiga tahun, 
Yesus meninggalkan kita paradigma 
bagaimana kita menjalani tahap-
tahap usia dan berhadapan dengan 
kematian kita. 

Tetapi paradigma itu, meskipun 
secara sihat menanamkan dan mere-
mehkan kerohanian Kristian secara 
umum, tidak pernah dikembangkan 

secara lebih khusus menjadi keroha-
nian penuaan (kecuali beberapa 
orang mistik Kristian yang hebat). 

Setelah Yesus, para bapa dan ibu 
di Gurun telah melontarkan persoa-
lan bagaimana melewati usia dan 
kematian ke dalam kerangka kese-
luruhan kerohanian mereka. 

Bagi mereka, kerohanian adalah 
usaha untuk "melihat wajah Tuhan" 
dan itu, seperti yang Yesus jelaskan, 
memerlukan satu perkara, kemurni-
an hati. Jadi bagi mereka, tidak kira 
usia anda, cabarannya tetap sama, 
berusaha mencapai kesucian hati.

Kemudian pada zaman penga-
niayaan dan para martir Kristian 
awal, idea berkembang bahawa cara 
yang ideal untuk menua dan mati 
adalah melalui mati matir. 

Kemudian, ketika orang Kristian 
tidak lagi mati matir secara fizikal, 
gagasan itu berlaku agar anda dapat 

melakukan jenis kematiran secara 
sukarela dengan menjalani nasihat 
evangelis tentang kemiskinan, kesu-
cian, dan kepatuhan.

Mereka percaya bahawa dengan 
menjalani ini, seperti pencarian kes-
ucian hati, mengajar anda semua 
yang perlu anda ketahui, tidak kira 
usia anda. 

Akhirnya ini diperluas untuk ber-
maksud bahawa siapa pun yang 
dengan setia menanggapi tugas-
tugas dalam hidupnya, tanpa mengi-
ra usia, akan mempelajari semua 
yang diperlukan untuk menjadi suci 
melalui kesetiaan itu.

Sebagai kata pepatah yang terke-
nal: Tetap berada di dalam sel anda 
dan ini akan mengajar anda semua 
yang per lu  anda  ke tahui . 
Memahami dengan betul, ada kero-
hanian penuaan dan mati dalam 
konsep ini, tetapi sehingga seka-
rang, tidak banyak yang perlu 
dijelaskan. 

Untungnya, hari ini keadaan 
berubah dan kita semakin berkem-
bang, semakin banyak kerohanian 
yang jelas mengenai penuaan dan 
kematian. 

Mungkin ini mencerminkan pop-
ulasi yang semakin tua, tetapi seka-
rang ada sejumlah besar sastera, 
baik agama mahupun sekular, yang 
mengangkat persoalan tentang pen-
uaan dan kematian.

Penulis-penulis ini, terlalu ramai 
untuk disebut, merangkumi banyak 
nama yang sudah tidak asing lagi 
bagi kita: Henri Nouwen, Richard 

Rohr, Kathleen Dowling Singh, 
David Brooks, Kardinal Bernardin, 
Michael Paul Gallagher, Joan 
Chittister, Parker Palmer, Marilyn 
Chandler McEntyre, Paul Kalanithi, 
Erica Jong, Kathie Roiphe, dan 
Wilkie dan Noreeen Au, antara lain. 

Berasal dari pelbagai perspektif, 
masing-masing memberikan pan-
dangan mengenai apa yang Tuhan 
dan alam mahukan untuk kita pada 
tahun-tahun akhir kita.

Pada hakikatnya, inilah masalahn-
ya: hari ini, kita hidup lebih lama 
dan sihat sehingga akhir hayat. 

Adalah biasa hari ini untuk ber-
sara pada awal tahun enam puluhan 
kita setelah membesarkan anak-
anak kita, bersara dari pekerjaan 
kita, dan membayar gadai janji kita. 
Jadi apa yang akan datang, meman-
dangkan kita mungkin mempunyai 
dua puluh atau tiga puluh tahun lagi 
kesihatan dan tenaga? Untuk apa 
tahun-tahun ini?

Apa panggilan untuk kita seka-
rang, selain mencintai cucu-cucu 
kita? 

Abraham dan Sarah, pada usia tua 
mereka, diundang untuk berangkat 
ke tanah baru dan hamil setelah 
lama menunggu, kita usia mereka 
sudah lanjut dan secara biologi,ia 
adalah mustahil bagi mereka. Ini 
juga adalah panggilan kita. "Ishak" 
apa yang kita dipanggil untuk mela-
hirkan pada tahun-tahun akhir kita? 
Kita memerlukan bimbingan.— 
Hakcipta Terpelihara 1999-2020 @ 
Fr Ron Rolheiser

Bayangkan jika anda menga-
dakan suatu pesta besarbe-
saran misalnya perkahwi-

nan anak anda atau ulang tahun 
perkahwinan anda yang ke-25, 50 
atau 60 tahun, dengan menjemput 
saudara mara, sahabat handai dan 
orang-orang kenamaan yang rapat 
dengan anda namun tidak ada satu 
pun yang sudi hadir atas alasan 
yang pelbagai pula. Bagaimana 
perasaan anda? Marah, geram, 
dendam, benci …?

Bayangan yang mungkin anda 
alami itu, juga dialami oleh sang 
raja dalam perumpamaan Injil hari 
ini. 

Walaupun kisah perumpamaan 
tersebut dibesar-besarkan namun 
ia merupakan suatu gambaran ten-
tang kerajaan.

Bahawa kerajaan Tuhan itu dita-
warkan dalam bentuk jemputan 
kepada semua orang tanpa syarat 
tanpa sempadan. 

Tetapi sering kali kita tidak 
mempedulikannya atau menang-
gapinya secara sambil lewa den-
gan pelbagai alasan yang nampak-
nya meyakinkan. 

Injil hari ini menjelaskan dua 
alasan pokok yang sering kita 
gunakan untuk menolak jemputan 
tersebut:

Pertama, kerana kesibukan 
mengurus ladang dan perniagaan. 
Alasan ini didasari oleh semangat 
kebendaan dan mengumpulkan 
kekayaan duniawi. 

Rupa-rupanya jika kita terlalu 

terikat hanya pada keinginan 
untuk kaya sahaja maka kita 
sering lupa akan campur tangan 
Tuhan di dalam hidup kita.

Kedua, kerana baru kahwin. 
Alasan ini sebenarnya berdasarkan 
keinginan mahu mengejar kenik-
matan. Kenikmatan yang pelbagai 
— seks, makan, minum, berpesta-
pora.

Tidak semua kenikmatan itu 
tidak baik, namun ia menjadi tidak 
baik jika ianya menjadi pengha-
lang bagi kita untuk menyahut 
jemputan Tuhan misalnya untuk 
menghadiri pesta Ekaristi pada 
setiap hari Ahad dan hari-hari 
besar yang dirayakan oleh Gereja.

Alasan-alasan tersebut di atas 
biasanya kita gunakan dengan 
kata-kata yang halus dan seak-
anakan masuk akal pula demi 
untuk menolak jemputan Tuhan.

Kalau kita mahu menjawab 
jemputan itu pun sering dengan 
pakaian yang tidak sesuai dengan 
pesta. 

Ini bererti, walaupun kita semua 
dijemput namun sikap dan 
penampilan kita perlu sesuai den-
gan peraturan yang ada.

Pada zaman kita sekarang ini 
pun jika ada orang yang hanya 
pakai cawat dan wanita yang 
hanya memakai pakaian mandi 
tidak akan diterima masuk ke 
ruang pesta.

Demikian juga jika yang diun-
dang itu membuat kacau hanya 
kerana baru minum satu atau dua 

gelas minuman keras, dia pasti 
akan disuruh pergi dari situ.

Pesan yang nampaknya menjadi 
tumpuan utama dalam Injil tadi 
mengatakan bahawa kerajaan 
Tuhan yang digambarkan sebagai 
pesta perkahwinan itu adalah ter-
buka untuk semua manusia baik 
yang kaya mahupun yang miskin. 
Perkara ini mempunyai akibat 
bagi kita umat Kristian.

Biasanya kita lebih suka berada 
di tengah-tengah orang berada, 
ada kuasa, berpendidikan dan 
yang beradab di tengah-tengah 
masyarakat —- kita kurang selesa 
bersama-sama dengan orang 
miskin, lemah dan yang terpinggir 
di dalam masyarakat.

Sering kali di dalam suatu 
Paroki yang dikatakan berkem-
bang pesat, segala kegiatan 
Komuniti Kristian Dasar, kelom-
pok Kitab Suci, Kerasulan Wanita, 
Legio Maria, Kerahiman Ilahi dan 
sebagainya, mempunyai pemiki-
ran orang-orang kelas menengah.

Mereka seakan-akan mahu 
memenuhi keperluan orang-orang 
yang berpendidikan, berani bersu-
ara, mempunyai pengaruh serta 
hubungan yang baik dengan 
orang-orang yang kaya dan ber-
pengaruh di dalam masyarakat.

Melayani dengan orang-orang 
miskin dan yang terpinggir sering-
kali dirasakan sukar dan kurang 
selesa, sebab para sukarelawan 
paroki tidak mendapat apa-apa 
kepuasan akan hasil yang nyata 

atau ungkapan kemesraan dan 
terima kasih yang “menguntung-
kan.”

Sebagai warga bagi sesuatu 
paroki, kita boleh dengan mudah 
terpesong untuk bekerja sama 
hanya dengan orang-orang yang 
terpilih, sesuai dengan selera kita.

Inilah sebabnya mengapa kita 
perlu sentiasa membuat tinjauan 
semula tentang kumpulan-kumpu-
lan sasar yang kita layani dan 
hubungi untuk memastikan kera-
jaan Tuhan itu betul-betul terbuka 
bagi semua orang.

Dengan berbuat demikian maka 
kumpulan sasar yang kita layani 
dan hubungi selalu perlu melibat-
kan juga orang-orang yang tidak 
termasuk dengan ‘selera’ kita.

Misalnya di dalam keluarga 
mungkin selama ini hanya 
anakanak kita yang pintar dan 
berkelakuan baik sahaja yang kita 
sayangi dan berikan keutamaan 
dalam segala hal. Maka mulai sek-
arang, anak-anak kita yang kurang 
pintar dan selalu buat hal perlu 
kita beri perhatian yang sama atau 
lebih banyak.

Di dalam masyarakat pula, kita 
perlu prihatin dan membantu 
orang-orang biasa yang diperlaku-
kan secara tidak adil lebih daripa-
da pemimpin-pemimpin politik 
kaya yang tidak adil dan sebagain-
ya.

Sebenarnya pesan Injil hari ini 
jelas mendorong kita untuk kem-
bali kepada asas. Bahawa kemasu-
kan kita ke kerajaan Tuhan yang 
bagaikan pesta perkahwinan itu 
berpaksi pada cinta kasih yang 
menghasilkan buah - mengasihi 
Tuhan dan sesama.

Jika difikirkan perkara ini 
memang tidak mudah. Namun 
Tuhan memberikan kita kuasa 
untuk melakukannya. 

Kita mempunyai contoh Santo 
Paulus walaupun mengalami pelb-
agai rintangan untuk mengikuti, 
masih mampu berkata "Aku mem-
punyai kekuatan untuk melakukan 
apa sahaja melalui-Nya, yang 
telah memberikan aku kekuatan" 
(Lih. Fil 4:12-14,19-20).

Maka dengan adanya bantuan 
Tuhan, semuanya boleh terjadi. — 
santapan rohani 

HARI MINGGU BIASA KE-28
TAHUN A

yesaya 25:6-10a;
Filipi 4:12-14.19-20;
injil Matius 22:1-14

 Busana untuk ke pesta Tuhan
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Adakah anda 
mempunyai 
persoalan 

agama, Kitab 
Suci atau ajaran 

Gereja?
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KUALA LUMPUR: Oleh kerana jumlah kes 
positif COVID-19 harian meningkat men-
dadak dan terus  dijangka meningkat dalam 
beberapa minggu lagi, serta munculnya kes-
kes sporadis (tidak berkaitan) masyarakat, 
terutama di Lembah Klang, Pasukan Petu-
gas Pengurusan Keuskupan Agung telah 
mengesyorkan agar tindakan kesihatan awam 
tambahan diambil segera untuk mengurang-
kan risiko penularan.

Sebagai tambahan kepada garis panduan 
yang dikeluarkan di bawah Notis Chanceri 
bertarikh 29 September 2020 dan 2 Oktober 
2020, Yang Amat Mulia Julian Leow D.D., 
Uskup Agung Kuala Lumpur, dengan ini me-
mutuskan perkara berikut:

Penangguhan Sementara semua Misa 

Umum di paroki-paroki yang terletak di Kuala 
Lumpur dan Negeri Selangor berkuatkuasa 
serta-merta (bermula pada 7 Oktober 2020). 
Penangguhan ini akan disemak semula sebe-
lum 20 Oktober dan paroki akan diberitahu 
menurut situasi semasa. 

Paroki-paroki yang terletak di negeri-negeri 
Pahang, Negeri Sembilan dan Terengganu 
akan meneruskan Misa yang dijadualkan teta-
pi harus melaksanakan  pra-pendaftaran umat 
yang ingin menghadiri Misa bagi memastikan 
individu-individu yang bukan bermastautin 
atau mereka yang melakukan perjalanan dari 
kawasan lain, TIDAK DIBENARKAN untuk 
menyertai Misa ini ;

Siaran langsung Misa akan diteruskan bagi 
mereka yang tidak dapat menghadiri Misa. Di-

ingatkan bahawa Uskup Agung terus memberi 
absolusi dari kewajiban menghadiri Misa pada 
hari Minggu dan hari-hari suci wajib. 

Langkah tambahan berjaga-jaga bagi Paro-
ki-paroki di Kuala Lumpur dan Selangor. 

A) Umat Katolik yang tinggal di Kuala Lum-
pur dan negeri Selangor diminta untuk tidak 
melakukan perjalanan ke negeri jiran untuk 
menghadiri Misa bagi mengelakkan risiko 
penularan.
B) Perayaan Sakramen Penguatan, Komuni 
Suci Pertama dan pembaptisan bayi harus di-
tangguhkan sehingga diberitahu kelak;
Majlis perkahwinan mesti ditangguhkan 

sekiranya boleh. Jika diteruskan, senarai teta-
mu perkahwinan mesti dihadkan kepada ahli 
keluarga terdekat atau bilangan yang tidak me-

lebihi 20 orang. Orang yang tergolong dalam 
kategori berisiko tinggi, 70 tahun ke atas dan 
mempunyai simptom bersyarat, tidak dibenar-
kan hadir.

Pengebumian harus dilakukan dengan ke-
hadiran ahli keluarga sahaja, dengan jumlah 
hadirin tidak melebihi 20 orang. Orang yang 
tergolong dalam kategori berisiko tinggi, 70 
tahun ke atas, tidak dibenarkan hadir.

Paroki-paroki juga boleh mengambil lang-
kah berjaga-jaga lain sekiranya keadaan ber-
tambah buruk di kawasan-kawasan ini.

Notis itu diakhiri dengan ajakan terus ber-
waspada dan bekerjasama untuk meredakan 
gelombang kedua covid-19 pada ketika ini 
serta meminta umat mendoakan para petugas 
kesihatan dan barisan hadapan. 

Gelombang kedua COVID-19, 
langkah tambahan berjaga-jaga 

Soalan: Saya adalah suri rumah tangga yang 
sudah dua tahun menikah. Saya dua kali kegu-
guran dan sekarang dalam rencana untuk 
hamil lagi. Saya sangat mencintai suami saya. 
Dia sangat baik dan lucu. 

Tetapi saya mudah dan sering marah 
kepadanya. Saya tidak dapat mengendalikan 
emosi. Mungkin saya sangat manja. Bagaimana 
saya mengubah sikap dan fikiran yang amat 
sukar  menahan emosi ini? Mohon saranan 
dari pihak pakar. Terima kasih. — Eveline

Jawaban: Puan Eveline, Puan amat bertuah kera-
na mempunyai suami yang sangat baik dan lucu. 
Dan saya juga gembira kerana Puan 'sangat” 
mencintai suami. Saya sengaja memberi tanda 
kutip sebab saya kagum kepada Puan, yang ber-
sedia mencintai suami meskipun ada perasaan 
seperti itu.

Mengenai kegelisahan Puan, sering marah atau 
tidak mampu mengendalikan emosi, perlu kita 
lihat penyebabnya. 

Ada orang yang sering marah kerana sangat 
mencintai orang yang tersebut. Dia memarahi 
kerana ingin orang itu sempurna atau terhindar 
dari kecelakaan. 

Ini dapat kita lihat di kalangan ibu bapa ang 
sering marah kepada anak-anaknya. Mereka 
memarahi agar anak-anak mereka berkelakuan 
baik atau sihat pada kemudian hari.

Orang marah juga menunjukkan perhatian 
besar kepada orang yang dimarahi. Kita dapat 
mengamati, orang yang memarahi kita biasanya 
sangat tahu kelemahan dan ingin kita lebih baik.

Melalui persoalan Puan, Puan ada mengatakan 
bahawa "suami tidak peka." 

Ada kemungkinan Puan mudah marah kerana 
ingin suami lebih peka tentang keperluan Puan. 
Puan juga mengakui, tidak mampu mengenda-
likan emosi dan sangat manja. Apakah orang-
orang di sekitar Puan juga mempunyai penilaian 
seperti itu terhadap Puan?  Ataukah pernyataan 
ini muncul kerana Puan ingin mencintai suami 
secara sempurna, tanpa kemarahan dan omelan?

Puan harus membincangkan fikiran Puan bersa-
ma suami. Apakah suami memang lebih selesa 
atau lebih merasa dicintai semasa Puan tidak 
marah? 

Ada suami atau isetri yang meskipun bahagia 
tetapi tetap marah-marah sebagai pengingat per-
ilaku yang harus diperbaiki. Kalau ternyata hal 
ini juga terjadi kepada suami Puan,  mungkin 
yang diubah adalah intensi kemarahan Puan.  Ini 
harus dikomunikasikan dengan suami Puan. 
Bagaimana kalau ternyata suami setuju bahawa 
Puan memang tidak mampu mengendalikan 
emosi? Apakah kestabilan emosi Puan dapat dit-
ingkatkan?

Emosi merupakan perasaan-perasaan yang 
menyatu, yang sering tidak kita sedari satu per 

satu. 
Kita tidak dapat mengatakan emosi satu lebih 

baik daripada emosi yang lain, misal, kita tak 
boleh mengatakan bahagia lebih baik daripada 
marah. Marah tetap kita perlukan. 

Bila tidak mampu marah maka itu berbahaya 
kerana kita tak memiliki salah satu cara memper-
tahankan diri dari perlakuan yang tak baik kepada 
kita. Namun, terus-menerus marah juga tidak 
baik kerana bakal membuat kita lelah.

Kemampuan mengendalikan emosi sangat 
penting. Jika tidak maka emosi tersebut yang 
mengendalikan atau menguasai kita. Ini mem-
bawa akibat buruk, boleh menimbulkan 
kekerasan atau sakit bagi pelaku, malah 'kema-
langan' bagi orang lain.

Ada beberapa cara untuk mengendalikan 
emosi, misalnya setiap kali akan marah, atur per-
nafasan kita. Amarah muncul bersama dengan 
nafas kita yang tidak teratur. 

Semasa kita mengatur nafas, kita boleh menga-
tur emosi agar daya perasaan itu tidak sampai 
meledak-ledak. 

Cara lain, semasa marah, cuba fahami orang 
yang akan kita marahi, mengapa dia melakukan 
hal itu? Ketika kita mampu memahami orang 
lain, kita dapat mengawal kemarahan. Semoga 
hubungan Puan dan suami bertambah mesra dan 
tetap saling mencintai.— Margaretha Sih Setija 
Utami, hidupkatolik.com 

Sukar menahan emosi amarah

KOTA KINABALU: Seramai 35 belia ko-
muniti Neocatechumenate dari paroki St Paul 
Dontozidon, St Joseph Papar dan Gereja St 
Thomas Kepayan telah mengambil bahagian 
dalam Scrutatio pada 27 Sept yang lalu di 
mana mereka membuat penelitian Alkitab se-
cara mendalam. 

Ini adalah Scrutatio yang pertama semen-
jak gereja dibenarkan buka semula untuk per-
jumpaan dan aktiviti rohani perkumpulan. Pe-
tikan Alkitab yang diteliti pada hari itu adalah 
Injil hari Ahad Minggu Biasa ke-27. Scrutatio 
bermula dengan pewartaan Injil, di mana Injil 
dinyanyikan dan diberikan penerangan kepa-
da para belia. Petikan Injil terus diteliti secara 
mendalam selama satu jam.

Kemudian mereka berkongsi pengalaman 
mereka semasa membuat penelitian Sabda 
serta bagaimana ia menyentuh kehidupan 
mereka. Fr Paul turut memberikan homili dan 

dorongan kepada mereka. Scrutatio diakhiri 
dengan ibadat sore dan adorasi kepada Sakra-
men Maha Kudus.

Selain Fr Paul, para belia turut ditemani oleh 
Fr Saimon William dan Fr Joshua Liew, serta 
para katekis komuniti paroki Katedral Hati 
Kudus, St Paul, dan St Thomas.

Scrutatio telah dimulakan bagi belia komu-
niti di Keuskupan Agung KK sejak April 2019 
bagi menyahut pernyataan Bapa Suci Fransis-
kus yang telah menetapkan minggu biasa ke-3 
sebagai Minggu Sabda Tuhan.

Bapa Suci mengundang umat Katolik di se-
luruh dunia untuk menghargai, mencintai, dan 
memberi kesaksian mereka yang setia kepada 
Tuhan dan sabda-Nya.

Pada mulanya, Scrutatio diadakan setiap 
bulan secara besar-besaran di dewan paroki 
Hati Kudus namun sejak Perintah Kawalan 
Pergerakan (PKP) dilaksanakan, perjumpaan 

Scrutatio terpaksa ditangguhkan.
Dengan kebenaran untuk menyambung se-

mula aktiviti perkumpulan di dalam gereja, 
perjumpaan Scrutatio kali ini diadakan semula 
dalam skala yang kecil dan mematuhi SOP. 

Penelitian Alkitab semasa Scrutatio mem-
bantu para belia mengenali dengan lebih men-
dalam serta menghargai dan mencintai Sabda 
Tuhan. 

Menurut Fr Paul, dia bersetuju sepenuhnya 
dengan kenyataan Bapa Suci yang berkata 
membaca Alkitab dan berdoa dengannya 
adalah “vaksin” terbaik bagi pelbagai “pan-
demik” zaman sekarang yang mempengaruhi 
dan menjejaskan kehidupan rohani seseorang. 
Bapa Suci membuat rujukan itu di Vatikan 
semasa perjumpaan dengan anggota Perseku-
tuan Alkitab Katolik pada April 2019. —  CS 

Sabda Tuhan, vaksin terbaik bagi pelbagai ‘pandemik’ 
zaman sekarang 
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Sahabat kecil Yesus
TUHAN semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi 

segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu 
perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk  

dan bersumsum, anggur  yang tua yang disaring endapannya
 (Yesaya 25:26).

Warnakan gambar di bawah. 

Seorang raja, yang mengadakan perjamuan perkahwinan 
untuk anaknya. Tetapi orang-orang yang diundangnya 

tidak mahu datang. Lalu dia menyuruh hamba-hambanya 
menjemput sesiapa sahaja yang mereka temui di jalanan. 

Bantu orang-orang ini untuk datang ke perjamuan tersebut. 

Gambar di sebelah kiri mengisah-
kan seorang pesakit kusta berter-
ima kasih dan bersyukur kepada 
Yesus yang telah menyembuhkan-
nya. 

Gunting gambar ini dan lekat-
kannya pada manila kad atau ker-
tas yang tebal. Kemudian, gunting 
mengikut garisan merah. 

Setelah siap menggunting, cuba 
cantumkan semula gambar ini. 
Lakukan aktiviti ini bersama ra-
kan-rakan atau keluarga. 

Hello adik-adik, 

Pasti adik-adik tahu bahawa ada 
beberapa kawasan di negara kita 
sedang dilanda gelombang kedua 
COVID-19. 
Di tempat-tempat ini, sekolah-

sekolah telah ditutup, malah Ger-
eja juga telah menangguhkan Misa 
umum dan aktivitinya. 
Adik-adik, sempena bulan Rosari 

ini, mari kita berdoa agar pande-
mik ini segera berakhir. Doakan 
para pesakit, petugas kesihatan 
dan para barisan hadapan. Auntie 
juga meminta agar adik-adik men-
jaga kesihatan, kurangkan berada 
di luar dan patuhi SOP. Stay safe 
adik-adik!
   Auntie Eliz
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Sri Paus Fransiskus mengajak kita 
untuk meneladani Yesus Putera 
Tunggal Tuhan , yang telah mem-
berikan diri-Nya bagi keselamatan 
umat manusia. 

Dia rela menyerahkan diri-Nya, 
demi cinta-Nya, dan ketaatan-Nya 
kepada Bapa. “Sama seperti Yesus 
sepenuhnya menyelesaikan misi-
Nya dengan mati di kayu salib, 
kita menemukan diri kita tepat ke-

tika kita memberikan diri kepada 
orang lain”, demikian yang ditulis 
oleh Sri Paus  Fransiskus dalam 
pesan Minggu Misi. 

Selanjutnya beliau mengatakan: 
“Misi kita, panggilan kita, kesedi-
aan kita untuk diutus berasal dari 
panggilan-Nya sendiri sebagai 
“Misionari Bapa”. 

Panggilan peribadi kita berakar 
pada fakta bahawa kita adalah 

Putera dan puteri Tuhan di Ger-
eja”. Tuhan selalu mencintai kita 
lebih dulu dan dengan cinta ini 
mendatangi kita dan memanggil 
kita. 

Panggilan personal kita datang 
dari kenyataan bahawa kita ada-
lah putera dan puteri Tuhan dalam 
Gereja, keluarga-Nya, saudara-
saudari dalam cinta yang diperli-
hatkan Yesus kepada kita.

Sri Paus  Fransiskus memulai 
pesannya untuk Minggu Misi 
dengan mengingat kata-kata 
yang diungkapkan pada kesem-
patan momen doa luar biasa pada 
27 Mac 2020. 

Masa itu, seluruh dunia sedang 
mengalami ketakutan dan  tentu 
arah disebabkan krisis antara-
bangsa  masa ini, akibat virus 
corona.

Katanya, "Seperti para murid 

dalam Injil, kita terjebak oleh 
situasi yang tak terduga, gelom-
bang badai yang menggoncang. 

Kita menyedari bahawa kita 
berada dalam perahu yang sama, 
kita semua rapuh dan tak yahu 
arah, tetapi pada waktu yang 
sama penting dan perlu, kita se-
mua dipanggil untuk mendayung 
bersama, kita masing-masing 
perlu saling menghibur. 

Pada perahu ini […] kita se-

mua. Sama seperti para murid 
itu, yang dengan cemas sesuara, 
berkata 'kita binasa' (ay. 38), 
maka kita juga menyedari ba-
hawa kita tidak dapat memikir-
kan diri kita sendiri, tetapi kita 
hanya dapat mengatasi ini se-
cara bersama-sama" (Renungan 
di Dataran St. Petrus, 27 Mac 
2020). 

Sri Paus Fransiskus mengung-
kapkan bahawa dalam kelemahan 

dan kesakitan yang menyentuh 
kita masa ini, Tuhan mengingat-
kan akan panggilan dan perutu-
san kita yang sejati, sebuah ker-
induan untuk hidup secara bebas 
dari segala kejahatan. 

Di sinilah panggilan bermisi 
muncul sebagai undangan su-
paya keluar daripada diri kita 
sendiri untuk cinta kepada Tuhan 
dan sesama melalui pelayanan, 
pemberian diri, dan doa.

Panggilan Misi dalam krisis 
pandemik COVID-19 

Hari Minggu Misi, 18 Oktober 2020 

Bersama Yesus Sang Misionari Agung 
Sri Paus  Fransiskus menjelas-
kan, bahawa secara khusus Ger-
eja yang “meneruskan  misi Yesus 
dalam sejarah”. 

Demikianlah anggota Ger-
eja yang telah dibaptis dan diutus 
dalam nama-Nya. Melalui kesak-
sian dan pemberitaan Injil kita, 
Tuhan meneruskan  “untuk men-
yatakan kasih-Nya”. 

Inilah cara-Nya yang mampu 
“menyentuh dan mengubah hati, 

fikiran, tubuh, masyarakat, dan 
budaya di setiap tempat dan wak-
tu.”

Sri Paus  Fransiskus mengakui ba-
hawa: “cabaran untuk misi Gereja 
masa ini adalah memahami apa 
yang Tuhan katakan kepada kita 
pada masa pandemik  ini.

Ketika orang meninggal sendi-
rian atau ditinggalkan, Sri Paus  
mengatakan bahawa kita diundang 
“untuk menemukan kembali ba-
hawa kita memerlukan hubungan 
sosial serta hubungan komunal 
kita dengan Tuhan”. 

“Situasi ini dapat meningkatkan 
kesedaran kita tentang perlunya 
berhubungan dengan orang lain,” 
katanya. 

“Tuhan akan menyentuh hati 

kita melalui doa yang akan se-
lalu membuka kita untuk mema-
hami keperluan orang lain. Kita 
yang belum mampu berpartisipasi 
dalam kehidupan liturgi Gereja 
sekarang memahami “pengalaman 
banyak komuniti Kristiani yang 
tidak dapat merayakan Misa setiap 
hari Minggu,” kata Sri Paus .

Sri Paus mengingatkan kita, 
“Misi adalah respons bebas dan 
kesedaran terhadap panggilan Tu-
han.” 

Apakah kita bersedia diutus 
pada bila-bila masa sahaja atau 
di manapun untuk bersaksi akan 
Tuhan Maharahim, untuk mew-

artakan Injil keselamatan dalam 
Yesus Kristus, untuk membahagi-
kan hidup ilahi Roh Kudus dengan 
membangun Gereja? Apakah kita, 
seperti Maria, Bonda Yesus, siap 
sedia sepenuhnya bagi pelayanan 
kehendak Tuhan (bdk. Luk. 1:38)?

Menurut Sri Paus  Fransiskus, 
panggilan untuk misi hanya da-
pat dilihat ketika kita memiliki 
hubungan cinta peribadi dengan 
Yesus yang hadir di Gereja-Nya. 
Itu mengarah pada pertanyaan ten-
tang kesiapan kita untuk menyam-
but kehadiran dan tindakan Roh 
Kudus dalam hidup kita. 

Panggilan itu datang kepada 

pasangan yang sudah berkahwin, 
orang-orang yang dikuduskan dan 
para pemimpin yang ditahbiskan 
dalam peristiwa kehidupan sehari-
hari. 

Pertanyaan lain yang menurut 
Sri Paus  harus kita tanyakan kepa-
da diri kita sendiri adalah apakah 
kita bersedia “di kirim di mana sa-
haja untuk bersaksi tentang iman 
kita” dalam hubungan dengan 
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan 
pertanyaan terakhir adalah apakah 
kita bersedia menanggapi seba-
gaimana Maria selalu “siap untuk 
sepenuhnya melayani kehendak 
Tuhan ?”

Kesiapan kita dalam menyambut kehadiran dan tindakan Roh Kudus 

Pertanyaan Tuhan yang diungkapkan 
oleh Nabi Yesaya “sekali lagi dituju-
kan kepada kita dan menunggu jawa-
ban yang murah hati dan meyakinkan: 
‘Inilah aku, utuslah aku!’” (Yes. 6:8). 

Demikian, Sri Paus  Fransiskus men-
gatakan pada akhir pesannya. Min-
ggu Misi Sedunia akan menjadi hari 
di mana kita akan dapat menegaskan 
kembali melalui doa, refleksi, dan ma-
teri untuk membantu partisipasi aktif 
kita dalam misi Yesus di Gereja-Nya. 

Sri Paus Fransiskus menetapkan ba-
hawa momen utama yang diambil pada 
18 Oktober akan menyokong “peker-
jaan misionari yang dilakukan atas 
nama saya oleh Lembaga Misi Kepau-
san, untuk memenuhi keperluan spir-
itual dan material dari orang-orang 
dan Gereja di seluruh dunia, untuk 
keselamatan semua orang.”

Tuhan terus mencari siapa sahaja 
yang bersedia untuk diutus ke dalam 
dunia dan kepada bangsa-bangsa 
untuk memberi kesaksian akan cinta-
Nya, pelepasan-Nya dari dosa dan 
kematian, serta pembebasan-Nya dari 

yang jahat (bdk. Mat. 9:35-38; Luk. 
10:1-12). 

Perayaan hari Minggu Misi Sedu-
nia juga merupakan kesempatan untuk 
menegaskan kembali bagaimana doa, 
renungan dan bantuan material (mela-
lui persembahan umat). Kita semua se-
benarnya mempunyai banyak peluang 
untuk ikut ambil bahagian secara aktif 
dalam misi Yesus di dalam Gereja-
Nya.

Sri Paus Fransiskus mengakhiri 
pesannya dengan mengingatkan, 
“Amal kasih yang diwujudkan dalam 

kolekte perayaan liturgi Minggu ketiga 
bulan Oktober ditujukan untuk me-
nyokong usaha dan karya para mis-
ionari yang dijalankan atas nama saya 
oleh Karya Kepausan, untuk memen-
uhi keperluan spiritual dan material 
orang-orang dan Gereja-gereja di se-
luruh dunia, bagi keselamatan semua 
orang. 

Semoga Santa Perawan Maria, Bin-
tang Evangelisasi dan Penghibur yang 
menderita, murid-murid yang diutus 
Yesus Putera-Nya, terus menjadi pen-
gantara kita dan menopang kita.”

Siapa yang akan Ku utus? 
Sri Paus  Fransiskus 
mengakui bahawa: 
“cabaran untuk misi 
Gereja masa ini ada-
lah memahami apa 
yang Tuhan katakan 
kepada kita pada masa 
pandemik  ini.” 

Ketika orang men-
inggal sendirian atau 
ditinggalkan, kerana 
orang lain kehilangan 
pekerjaan mereka, 
dengan perlunya men-
jauhkan diri secara 
sosial atau katakanlah di ru-
mah, Sri Paus  mengatakan 
bahawa kita diundang “untuk 
menemukan kembali bahawa 
kita memerlukan hubungan 
sosial serta hubungan komu-
nal kita dengan Tuhan”. 

“Situasi ini dapat menin-
gkatkan kesedaran kita ten-
tang perlunya berhubungan 
dengan orang lain,” katanya. 

“Tuhan akan menyentuh hati 
kita melalui doa yang akan 
selalu membuka kita untuk 
memahami keperluan orang 
lain. Kita yang belum mampu 
berpartisipasi dalam kehidu-
pan liturgi Gereja sekarang 
memahami “pengalaman 
banyak komuniti Kristiani 
yang tidak dapat merayakan 
Misa setiap hari Minggu,” 
kata Sri Paus .

Misi merespon kehidupan 

Gereja sebagai misionari 
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Pengantar:
Dalam kata-kata pembukaannya, 
Sri Paus menulis bahawa pandemik 
virus corona, yang “meletus secara 
tidak terduga” semasa beliau menu-
lis ensiklik tersebut dan melihat per-
pecahan serta “ketidakmampuan” 
negara-negara untuk bekerja sama.

Bapa Suci menekankan Fratelli 
Tutti bertujuan untuk melahirkan 
kembali  aspirasi universal untuk 
persaudaraan serta persaudaraan se-
jati antara semua lelaki dan wanita. 

Ensiklik baharu ini adalah men-
genai ajaran-ajaran Gereja sebel-
umnya serta memetik  tulisan-tu-
lisan St. Thomas Aquinas, seorang 
Doktor Gereja.

Prelatus itu juga mengutip “Do-

kumen Persaudaraan Manusia” 
yang ditandatanganinya dengan 
Imam Besar Universiti Al-Azhar, 
Ahmad Al-Tayyeb, di Abu Dhabi 
pada tahun 2019.

Sri Paus Fransiskus mengata-
kan bahawa ensiklik terbaharu itu 
mengangkat dan mengembangkan 
beberapa tema besar yang diangkat 
dalam dokumen itu.

Sri Paus mengatakan dia tidak 
bermaksud menjadikan dokumen 
itu sebagai “ajaran lengkap tentang 
cinta persaudaraan” sebaliknya 
untuk membantu “visi baru per-
saudaraan dan persahabatan sosial 
yang bukan sekadar diucapkan di 
mulut namun diusahakan secara 
konkrit. 

Selayang pandang ensiklik terbaharu 
Sri Paus Fransiskus: Fratelli Tutti 
Sri Paus  Fransiskus menyerukan 
‘jenis politik yang lebih baik dan 
‘dunia yang lebih terbuka’ dalam 
ensiklik barunya yang berjudul 
Fratelli tutti yang ditandatangani 
pada 3 Oktober 2020, sempena 
pesta Santo Fransiskus dari Assisi.
Fratelli tutti atau Semua Saudara/
Saudara Sekalian yang diinspirasi-
kan dari peringatan keenam dalam 
28 aturan yang dikeluarkan oleh 
Santo Fransiskus dari Assisi untuk 
diikuti oleh saudara-saudaranya.

Sri Paus Fransiskus menga-
takan, kata-kata ini menawar-
kan kepada para pengikut santo 
itu “sebuah cara hidup yang 
ditandai dengan cita rasa Injil.”

Dokumen 45.000 kata yang 

berisi lapan bab itu merupakan 
ensiklik Sri Paus  Fransiskus ter-
panjang sejak beliau menjadi pem-
impin Gereja Katolik pada 2013.

Sri Paus mengungkapkan harapan 
bahawa dokumen yang mengusul-
kan dunia persaudaraan yang ideal, 

akan mendorong “kelahiran kemba-
li aspirasi universal” menuju “per-
saudaraan dan persahabatan sosial.”

Sri Paus  Fransiskus menan-
datangani ensiklik baru itu di 
kota Assisi pada 3 Oktober, pada 
malam pesta Santo Fransiskus.

Dalam bab ini, Fransiskus me-
nyoroti munculnya “nasionalisme 
yang buta ekstrem, penuh keben-
cian, dan agresif ” di beberapa 
buah negara, dan ‘bentuk baharu 
keegoisan serta hilangnya kes-
edaran sosial.”

Bab ini juga mencatat bahawa 
manusia menjadi semakin sendi-
rian dari sebelumnya di dunia 
“konsumerisme tanpa batas” dan 
“individualisme kosong” di mana 
“rasa sejarah yang semakin hi-
lang” dan “adanya dekonstruk-
sionisme.”

Sri Paus  Fransiskus menulis 
tentang “hiperbola, ekstremisme, 

dan polarisasi” yang telah menjadi 
alat politik di kebanyakan negara.

Katanya, “kehidupan politik” 
tanpa “debat yang sihat” dan “ren-
cana jangka panjang” melainkan 
“teknik pemasaran licik yang 
bertujuan mendiskreditkan orang 
lain.”

“Kita semakin jauh dari satu 
sama lain,” katanya, seraya me-
nambah suara-suara yang memb-
ela alam ciptaan telah dibungkam 
dan diejek.

Sri Paus  mengulangi keprihati-
nannya atas ‘masyarakat yang 
terbuang” di mana bayi yang be-
lum lahir dan warga emas tidak 

lagi diperlukan serta pemborosan  
yang berkembang biak dengan 
sangat menyedihkan.

Bab ini juga membincangkan 
ketidaksetaraan ekonomi dan se-
ruan agar perempuan memiliki 
“martabat dan hak yang sama den-
gan lelaki.”

Sangti Papa juga memperingat-
kan dalam bab ini bahawa adanya 
“godaan untuk budaya memban-
gun tembok” dan persaudaraan 
manusia yang semakin memudar.”

Sri Paus turut mengkritik “rejim 
politik populis tertentu” yang me-
nolak kemasukan migran dan me-
nyebabkan mentaliti xenofobia.

Dalam bab ini, Sri Paus meme-
tik perumpamaan Orang Samaria 
yang Baik Hati agar setiap orang 
menjadi “tetangga” bagi orang 
lain dan mengatasi prasangka, 
kepentingan peribadi, hambatan 
sejarah dan budaya.

Ensiklik tersebut mengkritik 

mereka yang percaya bahawa me-
nyembah Tuhan sudah cukup, ser-
ta menganggap mereka tidak perlu 
melakukan apa yang dituntut oleh 
imannya. Sri Paus juga menegur 
orang-orang yang memanipulasi 
dan menipu masyarakat dan hidup 
bermewah-mewah.

Sri Paus  Fransiskus menulis ten-
tang “keluar dari diri sendiri” un-
tuk menemukan keberadaan yang 
lebih penuh dalam diri orang 
lain. 

Prelatus itu berbicara tentang 
menentang rasisme sebagai “vi-
rus yang bermutasi dengan ce-
pat, yang bukannya menghilang, 
malah bersembunyi dan terus 
menunggu.”

Bapa Suci juga meminta per-
hatian terhadap golongan kurang 
upaya khususnya mereka yang 
merasakan mereka adalah seperti 

“orang buangan yang tersembu-
nyi” di masyarakat.

Sri Paus mengatakan dia tidak 
mengusulkan model globalisasi 
“satu dimensi” yang berusaha 
menghilangkan perbezaan, se-
baliknya menganjurkan bahawa 
keluarga manusia harus belajar 
untuk “hidup bersama dalam har-
moni dan damai.”

Katanya, kesetaraan tidak di-
capai dengan “pengakuan ab-
strak” bahawa semua adalah 
sama tetapi merupakan hasil dari 
“pembinaan persaudaraan secara 

sedar dan hati-hati.”
Ensiklik tersebut menegaskan 

semua orang berhak untuk hidup 
secara bermartabat, tidak ada se-
orang pun yang dikecualikan. 

Bapa Paus meminta kita un-
tuk mempertimbangkan “etika 
hubungan-hubungan antara-
bangsa” kerana setiap negara 
juga memperoleh keberuntungan 
daripada orang-orang asing dan 
kemakmuran sesebuah wilayah 
juga seharusnya dinikmati oleh 
mereka yang memerlukan dan 
datang dari tempat lain. 

Migrasi adalah salah satu tema 
utama dalam bab ini. Sri Paus 
Fransiskus menyeru konsep “ke-
warganegaraan penuh” yang me-
nolak penggunaan istilah minoriti 
kerana ia bersifat diskriminasi. 

Katanya, “orang asing yang ber-
beza dari kita adalah anugerah.”

Prelatus itu mengecam sifat na-
sionalisme yang melulu sehingga 
menutup pintu bagi para migran 
dengan alasan melindungi negara. 

Sri Paus  mengatakan nasional-
isme seperti ini mengajar rakyat 
bahawa, “orang miskin adalahber-

bahaya dan tidak berguna manaka-
la mereka yang berkuasa adalah 
dermawan yang murah hati.”

Bapa Suci mengatakan membangun per-
damaian adalah “tugas yang tidak pernah 
berakhir” dan bahawa mencintai penindas 
bererti membantunya untuk berubah dan 
tidak membiarkan penindasan berlanjut.

Sri Paus menekankan bahawa 
pengampunan bukan mengenai me-
lepaskan dari kejahatan sebaliknya 
menyangkal kekuatan jahat yang mero-
sakkan serta menyangkal keinginan un-

tuk membalas dendam.
Uskup Roma itu juga memperingatkan 

bahawa perang tidak boleh dilihat sebagai 
penyelesaian kerana risikonya lebih besar 
berbanding manfaat yang ingin dicapai.

Ensiklik itu juga menegaskan kembali 
ajaran Gereja Katolik tentang hukuman 
mati, menyebutnya sebagai "tidak dapat 
diterima" dan harus dihapuskan di seluruh 
dunia. 

Bahkan seorang pembunuh tidak ke-
hilangan martabat peribadinya, "dan Tu-
han sendiri berjanji menjamin ini".  

Harus ditekankan perlunya menghor-
mati “kesucian hidup” di mana sekarang 
“beberapa perkara dalam keluaga manu-
sia kita begitu mudah dikorbankan con-
tohnya bayi yang belum lahir, orang mis-
kin, orang cacat dan orang-orang lanjut 
usia.

Bab I: Awan gelap di atas dunia yang tertutup Bab II: Teladan Orang Samaria yang Baik Hati

Dalam bab terakhir, Sri Paus  
Fransiskus berbicara tentang aga-
ma yang melayani persaudaraan. 
Katanya, dialog antara agama 
adalah cara untuk membawa “per-
sahabatan, perdamaian dan har-
moni.”

Pemimpin Gereja Katolik itu 
mengatakan bahawa akar dari 

totaliterisme moden adalah “pen-
yangkalan terhadap martabat 
transenden peribadi manusia”.

Beliau menegaskan dialog 
dalam bentuk apa pun “tidak men-
urunkan atau menyembunyikan 
keyakinan kita yang terdalam.”

Sri Paus Fransiskus mengatakan 
menyembah Tuhan dengan tulus 

dan rendah hati “tidak akan meng-
hasilkan diskriminasi, kebencian 
dan kekerasan, sebaliknya  meng-
hormati kesucian hidup.”

Pada akhirnya, Sri Paus Fransis-
kus memetik, “Dokumen tentang 
Persaudaraan Manusiawi bagi Ke-
damaian Dunia dan Hidup Bersa-
ma”, yang ditanda tangani 4 Feb-

ruari 2019 di Abu Dhabi:, tonggak 
dasar dialog antarag agama, Bapa 
Suci kembali mengulangi bahawa 
atas nama persaudaraan manusia-
wi, dialog diambil sebagai suatu 
jalan, kerjasama bersama sebagai 
perintah, dan pemahaman satu 
sama lain sebagai metode dan 
ukuran.

Bab III: Visi dari dunia yang terbuka Bab IV & V: Hati yang terbuka untuk dunia 

Bab VI & VII: Perjumpaan yang diperbaharui 

Bab VIII: Agama dan persaudaraan 



BM 7HERALD Oktober 11, 2020 bahasa malaysia

Pemimpin Islam akui   
Fratelli Tutti, sumber 

inspirasi hebat persaudaraan 
VATIKAN: Selepas Sri Paus Fransiskus 
menandatangani ensiklik terbaharunya, 
“Fratelli tutti” dan mempersembahkann-
ya kepada para wartawan dan tetamu lain, 
Komiti Persaudaraan Manusia dari Abu 
Dhabi, ibu kota Emiriah Arab Bersatu tu-
rut mempromosikan ensiklik tersebut. 

Komiti Persaudaraan merupakan komi-
ti yang ditubuhkan selepas  Sri Paus 
Fransiskus menandatangani bersama ten-
tang persaudaraan manusia dengan Imam 
Besar Al-Azhar Sheikh l-Tayeb, Februari 
2019. 

Komiti Persaudaraan ini turut memben-
tangkan dan membincangkan isi kand-
ungan Fratelli tutti dalam sebuah forum. 
Para panel forum tersebut ialah Setiausa-
ha Negara Vatikan  Kardinal Pietro Paro-
lin dan Presiden Dewan Kepausan untuk 
Dialog Antara Agama, Kardinal Miguel 
Ángel Ayuso Guixot. 

Pembicara lain adalah pendiri Komu-
nii Sant’Egidio, Andrea Riccardi, guru 
pada Catholic Social Thought at Pratice 
di Universiti Durham,  Anna Rowlands, 
dan setiausaha agung Komiti Tinggi Per-
saudaraan Manusia Mohamed Mahmoud 
Abdel Salam.

“Fratelli tutti,” adalah sumber inspirasi 
yang hebat, kata Salam, dan menekan-
kan bahawa beliau dan rakan-rakannya 
di Komiti Tinggi “berjanji bahawa kami 
akan terus dengan setia berusaha mem-
promosi [‘Fratelli tutti ’] menjadikannya 
kenyataan bagi semua. Kami akan mel-
akukannya melalui inisiatif konkrit dan 
semangat daripada komiti” 

Salam mengumumkan bahawa di anta-

ra program yang dianjurkan ialah forum 
yang terdiri dari 100 orang muda dari 
seluruh dunia, yang akan mengambil ba-
hagian  dalam hari-hari studi di Vatikan, 
di Abu Dhabi, dan di Mesir, di universiti 
yang ada kaitannya dengan el-Tayeb.

Salam, seorang Muslim, dan mantan 
penasihat imam agung ei-Tayeb menga-
takan dia “dengan banyak cinta dan se-

mangat – setuju dengan Sri Paus , dan 
saya sendiri turut mengongsikan setiap 
kata-kata yang Sri Paus tulis dalam en-
siklik itu.”

Salam mengatakan, Komiti Tinggi juga 
sedang bekerja bersama Persatuan  Bang-
sa-Bangsa dan Sant’Egidio, dan pada 21 
Oktober akan mengumumkan “sebuah 
projek besar bersama Sri Paus  … yang 

bertujuan untuk mempromosikan prinsip-
prinsip kami.”

Panel lain lain dalam forum itu turut 
menekankan kualiti sejagat “Fratelli tut-
ti”. Ayuso menyebut ensiklik itu “hadiah 
berharga yang diberikan Bapa Suci bukan 
hanya kepada kita umat Katolik, tetapi 
juga untuk seluruh umat manusia.”

“’Fratelli tutti’ membuat kita semua 
terlibat,” kata Kardinal Michael Czerny, 
ketua bidang Migran dan Pengungsi Vati-
kan, kepada CNA selepas forum. 

Ditanya tentang visi ensiklik itu untuk 
dunia global, dan bagaimana orang dapat 
pertahankan identiti dan keyakinan indi-
vidu mereka, Kardinal Czerny mengata-
kan “itulah pertanyaan-pertanyaan yang 
ensiklik itu ingin setiap orang renungkan, 
setiap paroki, setiap keluarga, setiap ko-
muniti, setiap sekolah, setiap perusahaan 
perlu menanyakan persoalan-persoalan 
yang ada dalam ensiklik itu.” 

Kardinal Ayuso berbicara tentang per-
lunya “identiti fleksibel” yang dapat 
menghadapi “beberapa perubahan dalam 
masyarakat, politik, dan di peringkat  du-
nia untuk melampaui bias dan intoler-
ansi.”

Rowlands mencatat, ensiklik itu bukan 
hanya dokumen yang ditulis di sebuah ru-
angan di Vatikan untuk “cuba diterapkan 
di dunia” sebaliknya harus mulai dengan 
“refleksi” serta peringatan terhadap ben-
tuk-bentuk tertutup populisme.

 “Cinta ini tidak dapat dihapus atau 
dibuang, dan itulah dasar panggilan Sri 
Paus  Fransiskus kepada kita,” kata Row-
lands.— CNS/Media Vatikan 

ROMA: Sejuta anak dari seluruh dunia 
akan berdoa Rosario Suci dalam bulan ini 
untuk memohon berakhirnya pandemik 
virus corona.
Aksi maraton doa itu merupakan bagian 
dari kegiatan tahunan Aid to the Church 
in Need, sebuah yayasan amal kepausan, 
untuk mendoakan perdamaian dan per-
satuan di dunia.

Dalam sebuah pernyataan, kelompok 
itu mengatakan bahwa “Satu Juta Anak 
Berdoa Rosario” tahun ini akan memiliki 
konteks yang sangat istimewa. 

“Krisis kesihatan dan eksisteni belum 
pernah ada sebelumnya di dunia ini,” ujar 
kenyataan kumpulan itu pada 4 Oktober.

Dalam sepucuk surat kepada kanak-
kanak, Kardinal Mauro Piacenza, pres-
iden Aid to the Church in Need, mengata-
kan bahawa dalam situasi sulit seperti itu 
penting untuk “bekerja sama dan saling 
membantu.”

“Tetapi kita juga tidak boleh lupa bah-
wa pertolongan terbesar dari semuanya 
berasal dari Tuhan,” kata kardinal itu.

Father Martin Barta, pembantu  eklesi-
astikal Aid to the Church in Need, menga-
takan anak-anak dari 80 negara, seperti di 

Ghana, Suriah, Papua Nugini, akan ikut 
ambil bahagian dalam kegiatan doa terse-
but.

“Semoga kegiatan berdoa Rosario ber-
sama sedunia ini mengisi kita semua den-
gan keberanian dan keyakinan baru dalam 
perlindungan kasih Tuhan, yang ingin Dia 
berikan kepada kita melalui Bunda Ma-
ria,” kata imam itu.

Di Filipina, Aid to the Church in Need 
telah mengundang paroki, panti asuhan, 
sekolah, dan keluarga untuk berperan ser-
ta dalam kegiatan tersebut.

Kempen Rosario kanak-kanak dimulai 
pada tahun 2005 di ibu kota Venezuela, 
Caracas. Sejak itu, kempen tersebut den-
gan cepat menyebar ke seluruh dunia.

Aid to the Church in Need telah me-
nyokong kempen tersebut sejak 2008 dan 
mengambil alih penyelenggaraan acara di 
seluruh dunia dua tahun lalu.

Organisasi ini menyediakan pamflet doa 
yang diagihkan secara percuma di paroki-
paroki, kumpulan kanak-kanak  atau ke-
luarga yang berisi pedoman  cara berdoa 
Rosario, refleksi ramah anak tentang mis-
teri Rosario dan konsekrasi kanak-kanal 
kepada Bonda Tuhan. — LiCAS.news.

Sejuta kanak-kanak berdoa Rosario bagi 
akhiri pandemik 
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Diakon Wilfred cari cara kreatif 
melayani pada musim pandemik 

KENINGAU: Gelombang ketiga  
Covid-19 di Sabah tidak dapat me-
nenggelamkan sukacita pentahbisan 
Diakon Wilfred James pada 1 Okto-
ber lalu.

Ritus pentahbisan diadakan di De-
wan Dataran Keuskupan Keningau 
yang dihadiri kira-kira 500 orang 
umat, dengan mematuhi SOP. Ia 
juga disiarkan secara langsung mel-
alui media sosial Facebook Keusku-
pan Keningau. 

“Kita berkumpul pada hari ini 
adalah sebagai tanda kita memberi-
kan sokongan kita untuk perjalanan 
pembentukan menjadi paderi bagi 
saudara kita, Wilfred James yang 
akan ditahbiskan menjadi Diakon” 
kata Uskup Cornelius Piong dalam 
kata-kata pembukaannya. 

Selepas Injil dibacakan, Wilfred 
James dipersembahkan kepada Bapa 
Uskup oleh Fr. Rudolf Joannes. 

Sejarah panggilannya bermula ke-
tika Wilfred berumur 15 tahun, be-
liau menyatakan hasrat untuk men-

jadi paderi kepada bapanya. Namun 
disebabkan umur yang masih muda 
dan masih bersekolah, bapanya 
menyarankan beliau untuk meng-
habiskan persekolahannya pada 
waktu itu di SMK Gunsanad. 

Pemuda yang memulakan pelay-
anan awal sebagai altar ini, berasal 
dari Kg. Patikang dan dilahirkan 

pada 24 Julai 1981. Memulakan 
pendidikannya di SK. Banjar kemu-
dian ke SMK. Gunsanad dan meny-
ambung pengajian di Universiti 
Utara Malaysia. 

Kemudian Wilfred di hantar be-
lajar di Institue of Formation Fon-
dacio Asia (IFF-Asia), Quezon City 
Philippines. Peluangnya ini diguna-

kan sebagai retret peribadi, mere-
nung pelayanan dan kemahuan diri. 

Sebelum menyahut panggilan 
menjadi paderi, Wilfred melayani 
di Pejabat Belia Keuskupan di 
Keuskupan Keningau selama lima 
tahun. Dalam tempoh tersebut juga 
digunakan bersama dengan ibu 
tercintanya yang sedang sakit pada 

ketika itu. Pada Januari 2013, Wil-
fred menyahut panggilannya dan 
memasuki pembentukan menjadi 
paderi (Tahun Inisiasi) di Kolej St. 
Peter, Kota Kinabalu.

“Persiapan menjadi diakon seme-
mangnya satu proses yang dilalui 
oleh setiap calon diakon. Antara-
nya ialah menjalani retret terpimpin. 
Terima kasih kepada Fr. Dr. Charles 
Chiew kerana membantu saya 
dalam persiapan ini. Persiapan lain 
yang dilakukan adalah doa-doa dan 
renungan-renungan peribadi. 

"Bahan-bahan doa dan renungan 
peribadi ini merangkumi amanat 
Bapa Uskup kepada calon diakon 
yang dibacakan dalam upacara pen-
tahbisan. 

"Amanat ini memperdalamkan 
lagi penahaman saya akan tugas-
tugas seorang diakon dan apa yang 
diharapkan gereja daripada seorang 
diakon,” ujar Wilfred, anak ke 10 
daripada 11 orang adik beradik itu. 
— An Richard, Komsos K’gau 

KENINGAU: Pada 3 Okto-
ber lepas, Keuskupan Kenin-
gau sekali lagi melakar seja-
rah, di mana setelah beberapa 
perancangan,akhirnya Radio On-
line Katolik pertama di Keusku-
pan Keningau — Kekitaan FM, 
akhirnya dilancarkan dan telah 
pun bersiaran. 

Nama “Kekitaan FM” dica-
dangkan sendiri oleh Uskup Cor-
nelius Piong berdasarkan slogan 
Keuskupan Keningau “Kebaha-
giaan adalah kekitaan.” 

Harapan agar radio online ini 
akan dapat mencapai objektif 
berdasarkan visi berikut, "Mem-
perkasakan pewartaan serta pen-
yampaian maklumat yang benar 
melalui media massa yang kon-
sisten dan moden berlandaskan 
kepada Misi dan Visi Keuskupan 
Keningau.

Antara objektif radio online 
Kekitaan FM ialah menden-
gar Firman Tuhan setiap pagi, 
mendengar berita khususnya 
dalam mahupun luar Keuskupan 
Keningau melalui bahan berita 
yang dipercayai, dapat berinter-
aksi dan menyalurkan maklumat 
dan aktiviti dengan umat secara 
langsung setiap hari serta  mel-
aksanakan program bual bicara 
secara terus menerus menerusi 
segmen yang telah dirancang.

KOMSOS telah membuat per-

siapan selama dua bulan yang 
diketuai oleh Pengerusinya,  Did-
iroy Joneh. 

Beliau juga merupakan pengu-
rus atau “manager” bagi Radio 
Kekitaan FM. Latihan dan “hands 
on training"  dikendalikan oleh 
penyampai radio daripada Voice 
of Kinabalu (VoC FM) dan Ken-
ingau FM.

Seramai sepuluh orang peny-
ampai radio telah dipilih dari 
sekitar Paroki Katedral St Fran-
cis Xavier. Mereka mengenda-
likan beberapa segmen seperti 
segmen pagi:mendengar firman 
Tuhan dan renungan; KOMSOS 
Membawang, Gema Keuskupan 
serta banyak lagi. — An Rich-
ard, KOMSOS

KENINGAU: 3 Oktober 2020 telah 
diumumkan sebagai Perintah Kawa-
lan Pergerakan dan larangan meren-
tas daerah di Sabah. 

Pada hari itu juga berlangsung 
majlis perasmian Studio Kekitaan 
FM dan pelancaran aplikasi Keki-
taan FM yang dilihat amat bertepa-
tan dalam situasi gelombang kedua 
Covid-19 sekarang kerana siaran 
radio online ini dapat 'berkunjung' 
kepada sesiapa sahaja yang memuat 
turun aplikasi radio online Kekitaan 
FM.

Majlis pelancaran ini disempur-
nakan oleh Uskup Cornelius Piong 
yang dibantu oleh Diakon Wil-
fred James. Prelatus itu seterusnya 
bersiaran secara langsung dalam 
temubual yang dikendalikan oleh 
penyampai radio DJ Kunang. 

“Kita bersyukur kerana tercapa-
inya perlaksanaan Radio Online 
Kekitaan FM ini. Semoga tugas 
pelayanan ini disandang dengan 
tabah oleh para krew. Mengenda-
likan penyiaran dan yang menjalan-
kan tugas, tidak hanya kerana tugas 
semata-mata tetapi bersemangatkan 
oleh pelayanan yang didatangi dari-

pada Tuhan sendiri. Fokus kepada 
tujuan asal perlaksanaan radio ini 
iaitu penginjilan atau pewartaan 
khabar baik.”

Pengerusi KOMSOS yang juga 
merupakan penerbit Radio Kekitaan 
FM, Didiroy Joneh dalam ucapan-
nya berterima kasih kepada semua 
yang hadir memberikan sokongan 
khususnya kepada para penaja yang 
membantu mempersiapkan studio 
Kekitaan FM. Beliau juga berterima 
kasih kepada Uskup kerana mem-
berikan kepercayaan penuh ke-
padanya untuk memimpin ahli-ahli 
yang terlibat untuk melaksanakan 
program radio ini.

Kepada semua umat, anda boleh 
memuat turun aplikasi Kekitaan 
FM melalui Playstore di tel-
efon Pintar ataupun komputer 
masing-masing untuk menden-
garkan Kekitaan FM yang 
bersiaran  setiap hari, setiap 
minggu 24 jam tanpa henti! 
Pautan Aplikasi: https://
play.google.com/store/apps/
d e t a i l s ? h l = m s & i d = c o m .
ethelle.grace.kekitaanfm — An                         
Richard, KOMSOS 

Kekitaan FM, memperkasakan 
penginjilan secara digital 

Uskup Cornelius lancar 
aplikasi Kekitaan FM 

Diakon Wilfred James, di sebelah kiri Uskup Cornelius bersama para paderi Keuskupan dan Diakon Gilbert James.


