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Kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan kerana 
kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. 
Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, us-
aha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada 
Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Tuhan dan Bapa 
kita.   

(1 Tesalonika 1: 3) 

Masa semakin suntuk! 

VATIKAN: Sistem ekonomi 
global yang dominan ada-
lah “tidak berkekalan” 

dan membawa kesan dahsyat khu-
susnya terhadap alam sekitar dan 
orang-orang yang lemah,” kata 
Sri Paus Fransiskus. 

Kita berhadapan dengan tuntutan moral - 
dan seruan praktikal — untuk memikirkan 
kembali banyak hal mengenai ekonomi: 
bagaimana kita menghasilkan, bagaimana 
kita mengguna pakai, budaya pakai buang 
kita, visi jangka pendeknya, eksploitasi ter-
hadap orang miskin, sikap tidak peduli ter-
hadap mereka, peningkatan ketaksetaraan 
dan ketergantungannya pada sumber tenaga 
yang berbahaya,” kata Bapa Suci pada 10 
Okt lalu dalam pesan video untuk acara 
TED online yang bertajuk ‘Seruan untuk 
Bertindak terhadap Perubahan Iklim”. 

TED merupakan sebuah konferensi dalam 
talian yang membicarakan pelbagai jenis 
topik dalam penelitian dan praktik sains 
dan budaya. Acara tersebut disiarkan secara 
langsung di Youtube. 

Bagi konferensi “Seruan untuk Bertindak 
pada Perubahan Iklim ini” ia menampilkan 
lebih 50 orang pembicara dari seluruh dunia 
yang membentangkan idea-idea serta tinda-
kan yang dapat dilanjutkan serta disokong 
oleh penyelidikan, sains canggih, dan saat-
saat keajaiban dan inspirasi. 

Para pembicara tersebut, termasuklah Sri 
Paus, dengan para saintis, aktivis iklim, 
pelakon, penyanyi, penyair, ahli politik dan 
pelawak melihat keadaan persekitaran, ra-
malan tentang suntuknya masa dalam men-
gurangkan perubahan iklim dan tentang per-
anan individu, perniagaan dan pemerintah 
dalam mengambil tindakan.

“Seperti dalam ‘countdown’ atau pengi-
raan detik, kita harus bertindak segera,” kata 
Sri Paus. “Kita masing-masing dapat me-
mainkan peranan berharga jika kita semua 
mulai hari ini — bukan esok tetapi hari ini!” 

“Sains memberitahu kita, setiap hari den-
gan lebih tepat, bahawa kita perlu bertindak 
segera — saya tidak membesar-besarkan 
perkara ini tetapi inilah yang diberitahu oleh 
sains, jika kita mahu mempunyai harapan 
untuk mengelakkan diri kita dan orang-
orang yang kita kasihi dari perubahan iklim 
yang radikal dan bencana — maka kita perlu 
tindakan konkrit segera!” tegas Sri Paus.  

Seperti yang ditulisnya dalam surat ensik-

lik pada tahun 2015, “Laudato Si’, menge-
nai Penjagaan Rumah Kita yang Bersama”,  
Fransiskus menegaskan dalam ucapannya  
bahawa keprihatinan terhadap alam seki-
tar harus seiring dengan keprihatinan ter-
hadap orang-orang yang tinggal di Bumi, 
terutamanya golongan miskin, yang paling 
banyak terkena kesan perubahan iklim dan 
bencana alam.

Orang mesti membuat pilihan "antara 
yang penting dan yang tidak penting, me-
milih antara terus mengabaikan penderitaan 
orang-orang termiskin dan menganiaya ru-
mah kita bersama, Bumi,” atau “komited 
untuk mengubah cara kita bertindak.”

Katanya lagi, “Sains menegaskan perlu-
nya berubah untuk melindungi planet ini. 
Hati nurani kita juga mengatakan kepada 
kita bahawa kita tidak boleh acuh tak acuh 
terhadap penderitaan orang-orang ter-
miskin, terhadap ketidaksamaan ekonomi 
dan ketidakadilan sosial yang semakin men-
ingkat.”

Sri Paus Fransiskus meminta penonton 
yang menyaksikannya di seluruh dunia un-
tuk memulakan “perjalanan transformasi 
dan tindakan, tidak bercakap banyak seba-
liknya tidak bertangguh dalam melakukan 
perubahan konkrit demi menyelamatkan 
bumi – rumah kita bersama.

“Perlu bagi kita melakukan ini selang-
kah demi selangkah, menolong orang yang 
lemah, untuk meyakinkan orang yang ragu-
ragu, untuk membayangkan jalan penyele-
saian baharu dan terus komited melakukan 
perubahan yang lebih mesra alam.”

Bapa Suci menjelaskan bahawa “ekologi 
bersepadu” yang diserunya ialah menya-
hut atau mendengar tangisan orang miskin 
dan tangisan Bumi — memerlukan meli-
hat bagaimana “segala sesuatu di dunia ini 
saling berhubung kait, seperti yang diingat-
kan oleh pandemik covid-19 bahawa kita 
saling bergantung antara satu sama lain, dan 
juga bergantung kepada ibu kita, Bumi. 

Jika kita berlaku adil dan baik terhadap 

orang lain dan alam, maka bumi ini akan se-
lamat, tetapi jika sebaliknya, tidak akan ada 
keamanan dan bumi juga akan hancur.” 

Bapa Suci memberikan tiga poin pelan 
tindakan iaitu harus bermula dengan “pen-
didikan untuk menjaga rumah (bumi) kita 
bersama, kedua; akses mendapatkan air ber-
sih dan mencukupi bagi seluruh penduduk 
dunia dan ketiga; beralih dari bahan bakar 
kepada sumber yang tenaga yang lebih ber-
sih. 

Fransiskus turut menyeru sikap tanggung-
jawab sosial di kalangan pelabur dan  dan 
pemegang saham agar memilih syarikat 
yang menjaga alam sekitar. 

Sri Paus Fransiskus mendesak para 
pelabur agar menarik kembali wang mereka 
dari perusahaan yang tidak berkomitmen 
untuk melindungi bumi dan lebih berpi-
hak kepada perusahaan yang melakukan 
usaha konkrit seperti sistem ekonomi yang 
berkelanjutan, keadilan sosial dan mempro-
mosi kebaikan bersama.” — CNS 

Kanak-kanak adalah antara golongan yang paling terkesan akibat perubahan iklim. Sri Paus Fransiskus menyeru transformasi dan  
tindakan konkrit demi menyelamatikan Bumi – rumah kita bersama. 

Mulakan transformasi, 
tindakan konkrit hari ini
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Meninjau ensiklik terbaharu
Sri Paus Fransiskus

Pada 4 Oktober, perayaan St 
Francis of Assisi, Sri Paus 

Fransiskus telah melancarkan 
ensiklik baharu berjudul, Fratelli 
Tutti — Tentang Persaudaraan 
dan Persahabatan Sosial. 

Ini dapat dilihat sebagai pemba-
caan yang boleh menimbulkan 

rasa ‘sakit’ kerana ia berdasarkan 
realiti masa kini, namun, pada 
masa yang sama, ia memainkan 
harapan Kristian yang panjang.

Fratelli Tutti mengemukakan 
alasan mengapa terdapat begitu 
banyak ketidakadilan, ketidakse-
taraan dan kerosakan dalam 
masyarakat di dunia kita dan 
bagaimana iman dan cinta ini 
dapat menangani hal-hal yang 
tidak menyenangkan itu. 

Saya menulis di sini bukanlah 
untuk memberi sinopsis ensiklik, 
selain mengatakan bahawa ia 
berani dan bercakap benar den-
gan wibawa. Saya juga ingin 
menekankan beberapa cabaran 
khusus dalam ensiklik ini. 

Pertama, ini mencabar kita 
untuk melihat orang miskin dan 
melihat apa yang dilakukan oleh 
sistem politik, ekonomi, dan sos-
ial kita sekarang kepada mereka. 
Ensiklik ini menyatakan, dengan 
melihat dunia kita- dalam banyak 
hal ia adalah dunia yang rosak 
dan ia juga menamakan beberapa 
sebab untuk ini iaitu globalisasi 
kepentingan diri, globalisasi 
kedangkalan, dan penyalahgu-
naan media sosial, dan banyak 
lagi. Pergelutan ini memerlukan 
perjuangan untuk terus bertahan. 

Dan sementara keadaan ini 

dirosakkan untuk semua orang, 
orang miskin akhirnya yang pal-
ing menderita. Yang kaya sema-
kin kaya, yang berkuasa menjadi 
lebih berkuasa, dan yang miskin 
bertambah miskin dan kehilangan 
kuasa yang sudah sedia sedikit 
yang mereka ada.

Terdapat ketempangan kekay-
aan dan kuasa yang semakin 
meningkat antara yang kaya dan 
yang miskin dan dunia kita men-
jadi semakin tidak berperasaan 
berbanding keadaan orang 
miskin. Ketidaksetaraan kini 
diterima seperti biasa dan ber-
moral  dan memang ser ing 
dibenarkan atas nama Tuhan dan 
agama.

Orang miskin menjadi orang 
yang boleh “dipakai buang”: 
“Sebilangan keluarga manusia, 
nampaknya, dapat dikorbankan 
untuk kepentingan orang lain. 
Kekayaan telah meningkat, tetapi 
bersama dengan ketidaksetara-
an.” 

Dalam membicarakan ketidak-
setaraan, ensiklik ini menekankan 
sebanyak dua kali bahawa ketida-
ksetaraan ini berlaku bagi wanita 
di seluruh dunia: Tidak dapat 
diterima bahawa ada yang mem-
punyai hak sedikit hanya kerana 
mereka wanita.”

Ensiklik menggunakan perum-
pamaan tentang Orang Samaria 
Baik sebagai metafora asasnya. 
Ini membandingkan kita hari ini, 
secara individu dan kolektif, den-
gan imam dan ahli kitab dalam 
perumpamaan itu yang kerana 
menggunakan alasan agama, sos-

ial, dan politik, berjalan melinta-
si, tanpa berhenti untuk memban-
tu orang yang miskin, dipukul, 
berdarah dan memerlukan perto-
longan. 

Ketidakpedulian dan kegagalan 
agama kita, seperti imam dan ahli 
taurat dalam perumpamaan, bera-
kar pada kebutaan moral peribadi 
dan juga etos sosial dan agama 
masyarakat kita yang menyum-
bang kepada kebutaan tersebut. 

Ensiklik ini kemudiannya 
memperingatkan bahawa dalam 
menghadapi globalisasi kita 
harus menentang menjadi nasio-
nalis dan rasis, menjaga diri kita 
sendiri dan bermusuh dengan apa  
yang asing. 

Ia juga selanjutnya mengatakan 
bahawa pada masa kepahitan, 
kebencian, dan permusuhan, kita 
harus berlembut dan ramah, sela-
lu berbicara akan cinta dan bukan 
kerana kebencian: “Kebaikan 

harus dipupuk; itu bukan kebajik-
an kelas atasan  yang dangkal.”

Ensiklik ini mengakui betapa 
sukar dan kontra budaya hari ini 
untuk mengorbankan agenda, 
keselesaan, dan kebebasan kita 
sendiri untuk masyarakat, tetapi 
mengajak kita untuk melakukan 
pengorbanan itu: “Saya ingin 
menyebutkan solidariti yang 
merupakan kebajikan moral dan 
sikap sosial yang lahir dari perto-
batan peribadi.” 

Juga ada di bahagian pada 
ensiklik ini, ia memberikan caba-
ran yang sangat eksplisit (dan 
jauh). Ia menyatakan secara tegas 
(dengan badan gerejawi) bahawa 
orang Kristian mesti menentang 
dan menolak hukuman mati dan 
mengambil sikap menentang 
peperangan: “Santo Yohanes 
Paulus II menyatakan dengan 
jelas dan tegas bahawa hukuman 
mati tidak memadai dari sudut 
moral dan tidak lagi diperlukan 
dari hukuman keadilan. 

Tidak boleh melangkah mun-
dur dari kedudukan ini. Hari ini 
kita menyatakan dengan jelas 
bahawa ‘hukuman mati tidak 
dapat diterima’ dan Gereja sangat 
tegas untuk menuntut penghapu-
sannya di seluruh dunia. 

Semua orang Kristian dan 
orang-orang yang berkehendak 
baik hari ini dipanggil untuk 
bekerja bukan hanya untuk 
menghapuskan hukuman mati, 
sah atau tidak sah , dalam semua 
bentuknya, tetapi juga berusaha 
untuk memperbaiki keadaan pen-
jara.”

Mengenai perang: “Kita tidak 
lagi dapat menganggap perang 
sebagai jalan keluar, kerana risik-
onya mungkin akan selalu lebih 
besar daripada yang diharapkan. 
Mengingat hal ini, sangat sukar 
pada masa ini untuk menggunak-
an kriteria rasional yang dijelas-
kan pada abad sebelumnya untuk 
membicarakan kemungkinan 
adanya “perang yang adil”

Ensiklik ini telah mendapat kri-
tikan kuat dari beberapa kumpu-
lan wanita yang melabelkan mer-
eka sebagai "seksis", walaupun 
kritikan ini didasarkan hampir 
secara eksklusif pada tajuk ensik-
lik dan fakta bahawa ensiklik ini 
tidak memetik atau merujuk 
kepada mana-mana pengarang 
wanita. 

Ada beberapa kewajaran, saya 
mengemukakan, dalam kritikan 
mengenai pemilihan tajuk.

Tajuknya, walaupun cantik 
dalam bahasa klasik lama, pada 
akhirnya adalah maskulin. Itu 
harus dimaafkan; kecuali saya 
tinggal cukup lama di Roma 
untuk mengetahui bahawa sikap 
tidak peka terhadap bahasa inklu-
sif bukanlah pengawasan yang 
tidak dapat ditanggung. 

Tetapi yang terlambat di sini 
adalah gigitan nyamuk, satu 
perkara kecil, yang tidak boleh 
mengurangkan perkara besar, 
iaitu ensiklik yang sangat ber-
nubuat, yang mempunyai keadi-
lan dan orang miskin pada jan-
tungnya atau di tempat utamanya. 
— Hakcipta Terpelihara 1999-
2020 @ Fr Ron Rolheiser 

Ne g a r a  k i t a  M a l a y s i a 
memang diakui oleh negara 

luar sebagai negara yang aman 
damai, makmur dan berteraskan 
demokrasi. Namun ketika ini 
juga agama dan politik seakan-
akan bercampur aduk di negara 
kita di mana dengan mudah 
menyemarakkan sentimen agama 
dan pelampau agama.

Agama dijadikan alat politik 
untuk merebut kuasa dan simpati 
daripada rakyat yang mengundi 
calon-calon parti tertentu. Kita 
sendiri sudah dan mengalami 
akibatnya di mana kes-kes pem-
bakaran gereja, pencerobohan 
masjid dan kuil terjadi silih ber-
ganti.

Mungkin inilah sebabnya men-
gapa terjadi demonstrasi jalanan 
dari semasa ke semasa kerana 
politik dicampur adukkan den-
gan agama. Ini semua berlaku di 
dalam negara kita, belum terma-
suk apa yang terjadi di luar sana 
— sungguh menakutkan!

Memang menyedihkan kerana 
seharusnya semua agama mem-
bawa keselamatan bagi seluruh 
umat manusia, bukan membawa 
bencana dan perpecahan yang 
membinasakan antara satu den-
gan yang lain. Bagi kita umat 

Kristian, pada hari ini kita 
mendapat dua pesan yang pent-
ing dalam hal ini:

1. Agama dan politik jangan 
dicampuradukkan. Maskudnya, 
jangan menggunakan agama 
untuk kepentingan politik indi-
vidu atau parti tertentu. Kita 
sebagai  penganut  agama 
Katolik yang juga adalah 
golongan minoriti di negara ini 
hendaknya memberi contoh 
yang baik dengan menjauhkan 
diri dari sikap pelampau agama 
yang merugikan itu.
2. Walaupun kita tidak boleh 
berpolitik dengan memperalat-
kan agama, tetapi kita tidak 
dilarang untuk berpolitik berse-
mangatkan agama, agama harus 
menjadi sumber dan pedoman 
bagi kita untuk berpolitik. Kita 
berpolitik berasaskan moral 
sebab kita tidak dapat berpoli-
tik dengan baik tanpa moral 
agama. Dengan kata lain, 
agama meningkatkan mutu 
politik kita ke arah kebaikan 
bersama.
Menurut sejarah, tembok besar 

negara China dibina dengan 
harga yang tidak ternilai. Apabila 
selesai Ia dianggap sebagai 
penyelamat ancaman musuh. 

Namun belum pun beberapa 
tahun, tembok tersebut sudah 
dibolosi oleh musuh sebanyak 
tiga kali bukan dengan meroboh-
kan tembok tersebut tetapi den-
gan cara memberi sogokan kepa-
da para penjaga pintu gerbang 
tembok tersebut.

Elemen-elemen kemanusiaan 
gagal dan sifat-sifat yang tidak 
amanah itulah yang membuat 
sistem yang terbaik ciptaan 
manusia itu sendiri akan hancur 
lebur. Demikian juga semua 
orang yang bergiat dalam politik 
akan menerima akibat yang sama 
jika mereka lupa terhadap asas 
kerohanian yang kukuh di dalam 
diri mereka masing-masing.

Dalam bidang politik dan eko-
nomi, Tuhan telah menegaskan 
kedudukan-Nya. Dia mahu 
sebuah masyarakat yang politik 
dan ekonominya berlandaskan 
kebenaran, keadilan, cinta kasih 
dan perdamaian. Tepatnya, poli-
tik dan ekonomi sebenarnya 
merupakan kepedulian Tuhan 
yang sangat penting.

Mengapa? Sebab jika politik 
itu merupakan sains dan seni 
memerintah rakyat jelata maka, 
oleh kerana manusia itu adalah 
milik Tuhan, Dia mengambil 

berat tentang bagaimana rakyat 
itu diperintah oleh kerajaan yang 
sedang memerintah. 

Demikian juga jika ekonomi 
itu merupakan suatu sains dan 
seni mengagih-agihkan harta 
duniawi secara adil dan saksama, 
maka oleh kerana dunia ini milik 
Tuhan, Dia mengambil berat 
agar semua harta duniawi ini 
dibagi sama rata kepada semua 
rakyat jelata.

Kesemua idea ini sebenarnya 
sudah lama dilaung-laungkan 
oleh Gereja melalui ajaran-aja-
ran-Nya di dalam pelbagai doku-
men Gereja sejak dahulu sampai 
sekarang.

Oleh kerana politik dan ekono-
mi merupakan kepedulian Tuhan 
kita, maka kita sebagai pengikut-
Nya harus menganggapnya seb-
agai tanggungjawab kita. Kita 
harus mempedulikan sesama kita 

yang kurang bernasib baik dalam 
pelbagai hal – jasmani dan 
rohani, minda dan emosi. Maka 
kita harus terlibat juga dalam 
politik dan ekonomi demi sesa-
ma kita yang memerlukan ber-
landaskan cinta kasih Tuhan.

Andai kata Gereja gagal 
melaksanakan ini semua, maka 
Gereja mengagalkan usaha 
Tuhan yang datang ke dunia ini 
untuk mendirikan kerajaan 
kebenaran, keadilan, cinta kasih 
dan perdamaian di dunia. 

Namun kita pasti bahawa ini 
semua tidak akan berlaku sebab 
kekuatan-Nya yang boleh 
merubah segala sesuatu itu 
masih tetap berserta kita serta 
mempercayakan kita untuk pem-
bawa: “Kasih karunia dan damai 
sejahtera-Nya” (1Tes 1:1) demi 
pemulihan dunia ini. —santapan 
rohani 

HARI MINGGU BIASA KE-29
TAHUN A

YESAYA 45:1.4-6;
1TESALONIKA 1:1-5B;
INJIL MATIUS 22:15-21

Politik, ekonomi yang berlandaskan cinta kasih Tuhan
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KUALA LUMPUR: Menteri Kanan Perta-
hanan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tel-
ah mengumumkan bahawa Kuala Lumpur, 
Selangor dan Putrajaya telah dikenakan 
Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat 
(PKPP) berkuatkuasa 14 Oktober 2020. 

Selaras dengan itu, melalui notis chan-
seri terbaharu Keuskupan Agung Kuala 
Lumpur, bertarikh 13 Oktober 2020,  se-
mua rumah ibadat adalah ditutup sepanjang 
PKPB.  

Uskup Agung Julian Leow juga menge-
luarkan beberapa panduan tambahan yang 
boleh digunapakai di wilayah Kuala Lum-
pur dan Selangor (termasuk Klang berkuat 
kuasa dari 14 Oktober 2020.

Bagi kakitangan paroki, semua kakitan-
gan paroki (pekerja dan sukarelawan) di-
minta untuk bekerja dari rumah. 

Paderi Paroki boleh meminta kakitangan 
untuk datang ke pejabat pada hari-hari ter-
tentu, untuk beberapa jam bagi melakukan 

kerja-kerja yang perlu (akaun, pembikinan 
buletin, membersih, mengemas dsb).Umat 
Paroki diminta untuk berurusan dengan 
pejabat paroki melalui e-mail. 

Dalam hal pengebumian di wilayah 
Keuskupan Agung Kuala Lupur, semua 
Misa pengebumian dan ibadat di Gereja/
Chapel ditangguhkan sepanjang PKPB. 

 Upacara doa singkat boleh dipimpin 
oleh paderi di rumah urus mayat (parlour) 
atau rumah. Tetapi bilangan tetamu harus 
dihadkan tidak melebihi 15 orang. 

Mereka yang berisiko tinggi tidak dibe-
narkan untuk hadir serta tidak ada vigil se-
belum penguburan. Tetamu hanya dibenar-
kan melawat selama 15 minit. 

Rumah urus mayat yang terletak di dalam 
kawasan gereja boleh beroperasi mengikut 
syarat-syarat yang disebutkan tadi. 

Semua Misa Perkahwinan dan upacara di 
Gereja adalah ditangguhkan hingga diber-
itahu kelak.

PKPB, Keuskupan Agung KL tangguh 
Misa perkahwinan dan upacara agama 

Soalan: Kucing peliharaan saya mati beberapa 
minggu lalu. Apakah haiwan boleh masuk syur-
ga atau neraka? Kemudian salah seorang teman 
menyarankan untuk berdoa kepada Santa 
Getrudis dari Nivelles, pelindung haiwan peli-
haraan. Apakah fungsi dari adanya orang kudus 
sebagai pelindung haiwan peliharaan ini? 
Celestine

Jawaban: Beberapa orang kudus memang “din-
obatkan” sebagai pelindung dari tempat atau 
pekerjaan tertentu berdasarkan pengalaman perib-
adi atau kerana mereka berpengaruh pada daerah 
atau tempat tertentu semasa dia hidup, seperti St. 
Antonius dari Padua yang seringkali dikenal seba-
gai pelindung barangan yang hilang. 

Santo ini dikenali demikian kerana semasa 
hidupnya dia pernah kehilangan barang yang ber-
harga baginya iaitu buku catatan Mazmur yang 
diambil oleh seorang anggota komuniti 
Fransiskan. 

Kemudian dia berdoa kepada Tuhan dan buku 
itu dikembalikan oleh orang yang mengambil 
buku itu dengan sengaja. 

Sebagaimana Santo Antonius Padua (1195-
1231), Santa Getrudis dari Nivelles (c. 628-659), 
yang adalah puteri Santo Pepin I dari Landen, 
meninggalkan kebangsawanannya untuk menjadi 
seorang biarawati. Di biara, dia yang hidup untuk 
mendalami Kitab Suci, memelihara kucing sehing-

ga kemudian dia dianggap sebagai pelindung hai-
wan peliharaan.

Namun, Gereja tidak pernah secara rasmi meno-
batkannya sebagai santa pelindung haiwan peli-
haraan, apalagi sebagai pelindung kucing. Dia 
lebih dikenal sebagai pelindung Kota Nivelles dan 
Ordo Salib Suci (Crosiers or Crutched Friars). 
Bahkan, dia juga dianggap sebagai pelindung 
mereka yang dalam perjalanan dan orang-orang 
yang baharu saja meninggal. Lalu, gelar sebagai 
pelindung haiwan pemeliharaan sebenarnya mun-
cul pada tahun 1980-an yang menampilkan dirinya 
sebagai peribadi yang melawan hama tikus. Dari 
sinilah, Santa Getrudis dianggap sebagai pelind-
ung haiwan peliharaan, khususnya kucing. 

Santa Getrudis yang dianggap sebagai pelind-
ung haiwan peliharaan memberikan penegasan 
bahawa haiwan peliharaan adalah ciptaan Tuhan 
yang patut dijaga dan dilindungi. Selain itu, per-
lindungan bagi haiwan peliharaan mengingatkan 
relasi manusia dengan haiwan seperti yang disam-
paikan oleh Katekismus Gereja Katolik: “Binatang 
adalah makhluk-makhluk Tuhan ...kerana itu 
manusia juga harus memberikan kebaikan hati 
kepada mereka” (KGK 2416). Maka melalui santa 
ini, kita belajar bagaimana kita dapat menjaga hai-
wan peliharaan dengan baik, dan berdoa agar hai-
wan-haiwan peliharaan tidak diperlakukan 
sewenang-wenangnya.

Kemudian, satu hal lain yang menjadi pertan-

yaan, “Apakah haiwan itu jika mati dapat masuk 
syurga atau neraka?”

Pertanyaan ini agak janggal. Namun, pertanyaan 
ini mendorong penegasan bagaimana keselamatan 
itu terjadi bagi makhluk hidup yang bukan manu-
sia. Untuk menjawab hal ini, kita perlu memahami 
dahulu bahawa kehadiran Kristus ke dunia adalah 
untuk menebus dosa-dosa manusia.

Orang Katolik juga percaya bahawa manusia 
akan memperoleh hidup baru di Syurga pada 
waktu akhir zaman. Haiwan adalah makhluk hidup 
yang keberadaannya memuji Tuhan (bdk. KGK 
2416) sehingga tidak memerlukan  penebusan sep-
erti manusia yang berdosa. 

Haiwan ada bersama dengan manusia. Manusia 
hanya perlu menjaganya dan tidak menyeksa serta 
membunuhnya dengan cara yang tidak wajar (bdk. 
KGK 2418). Maka, tidak boleh dibandingkan 
antara manusia dan binatang dalam hal memasuki 
syurga atau neraka. Sebaliknya, hal yang penting 
adalah keyakinan kita bahawa “Tuhan meny-
iapkan tempat tinggal baharu dan bumi yang baha-
ru, kediaman keadilan, yang kebahagiaannya akan 
memenuhi dan melampaui segala kerinduan akan 
kedamaian, yang timbul dalam hati manusia” (GS 
39). Maksudnya manusia mendapatkan tempat 
baru dengan ciptaan Tuhan yang baharu. — Fr 
Yohanes Benny Suwito, Institut Teologi Yohanes 
Maria Vianney, Surabaya, Jawa Timur, 
Hidupkatolik.com

Bolehkah haiwan masuk syurga?

KEMABONG: Pada bulan Ogos lalu, Gereja 
St. Clara dari Assisi yang berada di kampung 
Kangkawang, telah dirasmikan oleh Uskup 
Cornelius Piong.

Perasmian gereja baharu bagi umat Katolik 
di Kg. Kangkawang ini telah dihadiri hampir 
500 orang dari seluruh Mission Kemabong.

Dengan adanya bangunan dan kemudahan 
gereja yang baharu ini adalah diharapkan agar 
umat Katolik di kampung ini terus berseman-
gat dalam penginjilan dan bersatu bersama 
para umat gereja di seluruh Mission Kemabong 
dalam membentuk pelayanan yang memantap-
kan iman di samping turut memberi sokongan 
padu terhadap segala program yang dirancang 
oleh pihak Majlis Pastoral Mission (MPM) se-
bagai usaha untuk merealisasikan hasrat Mis-
sion Kemabong bertukar wajah menjadi se-

buah Paroki. 
Dalam homilinya, Uskup Cornelius Piong 

mengatakan, “Dalam pelayanan, kita haruslah 
sentiasa sedar akan identiti, misi dan desti-
nasi pelayanan serta hidup kita. Kita haruslah 
percaya bahawa Tuhan itu Immanuel melalui 
kuasa Roh Kudus yang sungguh nyata. Maka 
dengan itu, saya percaya bahawa kita akan 
menjadi sebuah komuniti yang komited dan 
efektif sebagai umat di Keuskupan Keningau!"

 Sta Clara dari Assisi merupakan Santa 
Pelindung bagi gereja baharu dan umat Kato-
lik di kampung ini. Sta Clara merupakan orang 
kudus yang terkenal sebagai pendoa, rasul Eka-
risti serta semasa hayatnya, telah pun memper-
lihatkan beberapa mukjizat kerana kesetiaan 
serta cintanya yang amat besar terhadap Yesus. 
— KOMSOS GBMK, Nicky Bradley Tony

St Clara dari Assisi, ikon baharu Kg Kangkawang, Kemabong 
Penguatkuasaan PKPB pada 14 Oktober lalu menyebabkan semua Gereja Katolik dan 
upacara keagamaan di Keuskupan Agung Kuala Lumpur ditangguhkan. 
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Sahabat kecil Yesus

TUHAN membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara 
(Kej 2:19) 

Cari topi badut, buku, garfu,tali leher, cincin, pengesat kaki, lencana sherrif, siput babi dan stokin 
pada gambar di bawah. 

"Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan ke-
pada Kaisar dan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan 
kepada Tuhan" (Matius 22:21) 

Pada gambar di bawah, terdapat banyak wang syiling. 
Tetapi ada satu wang syiling yang mempunyai ukiran 

hati. Cari wang syiling tersebut dan warnakan. 

Mari Mewarna 

Hello adik-adik,

Apa khabar? Adik-adik 
mungkin sudah biasa den-
gan peraturan. Misalnya 
peraturan di sekolah, 
peraturan di rumah, di 
jalan raya dan banyak 
lagi. Peraturan-peraturan 
itu diadakan agar kita da-
pat hidup bersama dengan 
aman, berdisiplin dan un-
tuk keselamatan diri kita.
Apakah perintah Tu-

han? Perintah Tuhan 
dirangkumkan kepada dua 
iaitumengasihi Tuhan dan 
mengasihi sesama.
Jadi peraturan mana 

yang harus kita patuhi? 
Peraturan Tuhan atau 
dunia.
Jawabannya, kedua-

duanya. Peraturan di 
dunia adalah untuk kea-
manan fizikal tetapi per-
aturan Tuhan adalah demi 
keamanan rohani kita. 
Kedua-duanya tidak boleh 
diabaikan. 
Dalam pada itu, mari 

kita berdoa Rosari pada 
hari ini agar gelombang 
Covid-19 di negara kita 
dan dunia segera bera-
khir.
 

Auntie Melly 
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Carlo Acutis buktikan kebahagiaan 
sejati ditemukan dalam Ekaristi dan 
melayani Tuhan, sesama 
Untuk pertama kalinya dalam sejarah 

kita melihat seorang Santo yang 
mengenakan seluar jeans, kasut 

sukan dan sweater. Ini adalah pesan yang 
luar biasa bagi kita bahawa kekudusan bu-
kanlah hal yang mustahil dan telah dibukti-
kan oleh seorang remaja, Carlo Acutis.

Hidup remaja itu sangat singkat, tetapi 
karyanya menggunung. Carlo Acutis, re-
maja 15 tahun, adalah seorang programmer 
yang berbakat meskipun tidak belajar khu-
sus dalam bidang ini.

Sejak umur sembilan tahun, Carlo hampir 
menguasai Operating System (OS) untuk 
aplikasi mobile, website, dan pada usia 12 
tahun, Carlo sudah mahir merancang flow-
chart, menulis kod program, dan menguji 
program.

Hard skill yang dimilikinya membuat 
orang tuanya yakin masa hadapannya ada-
lah cerah. Malah Carlo juga bercita-cita 
untuk melakukan kerja dari rumah agar 
sentiasa dekat dengan keluarga sekaligus 
punya banyak waktu mengembangkan 
hidup rohaninya. Carlo memang dikenali se-
bagai anak yang sangat mencintai Ekaristi. 
Dia gemar menghadiri Misa harian, rajin 
berdoa Rosario, dan menerima Sakramen 
Tobat mingguan.

Tidak ada siapa yang menyangka, renca-
na Tuhan untuk Carlo sangat berbeza. Usia 
12 tahun, Carlo didiagnos dengan penyakit 
leukimia.  Tiga tahun berjuang melawan 
penyakit, remaja kacak itu meninggal du-
nia di Monza, Milan, Itali, pada 12 Oktober 
2006.

Sri Paus Fransiskus dalam Christus Vivit 
mengatakan, “Ada berita gembira bahawa 
dunia sedang menuju era digitalisasi. Me-
mang wajar kita mengenang seorang re-
maja terkenal Carlo Acutis sebagai model 
kekudusan pada era digital!"

Rasul Ekaristi
Carlo sangat tertarik pada konsep Sri Paus 
Yohanes Paulus II tentang pentingnya 
penggunaan Internet untuk evangelisasi. 
Atas panggilan ini, beliau pernah membuat 
sebuah laman web www.carloacutis.com 
untuk berbahagi tentang iman kekatolikan. 
Laman web dalam bahasa Itali ini masih da-
pat diakses hingga sekarang.

Dalam laman web itu, Carlo memberikan 
menjelaskan tentang Ekaristi: Eucharistia, 
La mia Autostrada per il Cielo, (Ekaristi ada-
lah jalan tol saya ke syurga).

Konsep ini mulai difahami oleh Carlo se-

masa berusia tujuh tahun iaitu sesaat sete-
lah menerima Komuni Pertama. Kerinduan 
untuk menerima Ekaristi terus menggebu 
di hatinya dan dia tidak pernah merasa puas 
menyantap tubuh Kristus. Dia sangat gem-
bira berdiri di hadapan Kristus ketika tubuh 
dan darah Kristus dikonsekrasi. “Kita men-
jadi suci kerana Ekaristi..... tidak ada ertinya 
membuang waktu untuk suatu yang tidak 
abadi.. 

Anugerah Terindah
Semasa ditemubual oleh CNA pada Mei 
2020, Antonia, ibu kepada Carlo mengata-
kan puteranya menjalani kehidupan yang 
benar-benar berpusat pada Tuhan. Oleh 
itu, Antonia tidak terkejut anugerah kan-
onisasi diberikan kepada Carlo. Katanya, 
Carlo menjalani hidup sebagai sebahagian 
dari panggilan untuk merayakan Ekaristi 
kehidupan.

Antonia bercerita bahawa dia berkahwin 
pada usia muda dan tidak bersedia men-
gandungkan Carlo. 

“Saya menyesal kerana pernah ingin 
membuangnya. Sebab itu, Tuhan tidak 
memberi kami anak lagi. Selepas 20 tahun, 
baharulah saya mendapat anak kembar, 
Francesca dan Michele yang saya percaya, 
adalah doa Carlo," ungkap Antonia.

Bertemu Tuhan
Meski lahir dari keluarga yang ter-
golong berada, Carlo tidak pernah som-
bong. Dia suka membantu orang miskin 
dan mengatakan kekayaan bukanlah 
hal yang jahat, tetapi jangan sampai 
kekayaan membuat seseorang menjadi 
egois.

"Hasrat untuk menyimpan dan men-
gumpulkan semua kekayaan untuk 
diri sendiri itulah yang menyebabkan 
anugerah kekayaan menjadi jahat,” 
sebut remaja kelahiran London, 3 Mei 
1991 ini.

Carlo juga sering bermurah hati pada 
a orang asing, golongan kurang upaya 
dan  anak-anak pengemis. 

Luana, nenek Carlo, bercerita ba-
hawa Carlo pernah memintanya untuk 

menyiapkan makanan buat seorang 
pengemis yang tidur di tanah di kebun 
Kota Assisi. 

“Carlo mengingatkan saya agar 
setiap malam menyiapkan makanan 
kepada pengemis itu. Kadang-kadang 
dia memberikan saya wang agar pada 
waktu pagi, saya dapat memberikan-
nya kepada pengemis itu," kata Luana 
mengenang cucunya yang telah dino-
batkan sebagai orang Santo. 

Memasuki usia 12 tahun, Carlo men-
derita leukimia. Namun kanak-kanak itu 
memberitahu ibunya agar tidak terlalu 
bimbang kerana dia menyatukan pend-
eritaannya dengan penderitaan Kristus 
dan mempersembahkan kesakitan-
nya bagi Tuhan, Gereja dan Sri Paus. — 
hidupkatolik.com/media Vatikan 

Jasad Carlo Acutis yang masih utuh, dapat dilihat oleh pengunjung pada 1 
Oktober 2020, menjelang hari kanonisasinya. 

Misa Beatifikasi Carlo Acutis  berlangsung di Basilika Santo Fransiskus di 
Asissi, Itali, 10 Oktober 2020 .
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ROMA: Kardinal Luis Antonio 
Tagle, prefek Kongregasi Evan-
gelisasi Bangsa-Bangsa, kembali 
ke Roma setelah menyelesaikan 
kunjungan selama satu bulan di 
Filipina.

Kardinal Tagle tiba di Roma 
pada 11 Oktober. Beliau berada di 
Filipina  sejak 10 September, yang 
seharusnya untuk liburan singkat 
setelah tujuh bulan dia menduduki 
jabatannya di Vatikan.

Sebelum meninggalkan Manila, 
kardinal merayakan Misa pada 
pagi hari  10 Oktober di kampung 
halamannya di Imus di Cavite.

Dalam homilinya, Tagle meng-
ingatkan umat beriman bahawa 
“kita semua terhubung” di tengah-
tengah pandemik  virus corona 
dan setiap orang harus meman-
faatkan kekuatan belas kasih dan 
bekerja sama.

“Kita semua terpengaruh,” kata 
Kardinal Tagle yang dinyatakan 
positif COVID-19 setibanya di 
negara itu bulan lalu.

“Semoga sahutan untuk mem-
bantu, perhatian dan empati men-
jadi sifat umum, sikap yang tidak 
membeza-bezakan,” kata prelatus 
itu dalam homilinya.

“Kita berharap agar kolaborasi 
yang lebih dalam akan terus hidup 
di tengah pandemik. Mari kita 
tunjukkan bahawa virus ini dapat 
dikalahkan dengan cinta dan sim-
pati yang lebih kuat, ” tambahnya.

Meskipun tidak menunjukkan 

gejala penyakit, Kardinal Tagle 
tetap menjalani kuarantin wajib 
semasa di Manila. 

Kardinal pulang ke kampung 
halamannya untuk mengunjungi 
orang tuanya yang sudah lanjut 
usia di Imus, terutama ibunya, 
yang merayakan ulang tahunnya 
yang ke-90 pada 30 September.

Pada 4 Oktober, Kardinal Tagle, 
mantan uskup agung Manila itu, 
mengejutkan umat ketika dia 
memimpin Misa di Katedral Ma-
nila.

Kardinal juga memimpin pem-
berkatan makmal pengujian 
COVID-19 yang dijalankan oleh 
Palang Merah Filipina di Kota 
Mandaluyong. — Licas.news 

Kardinal ajak para Uskup Asia 
kembangkan vaksin ‘kasih sayang’ 
YANGON: Di tengah-tengak re-
aliti banyaknya pandemik sosial 
yang terungkap oleh Covid-19, 
Gereja Katolik di Asia dipanggil 
untuk mengembangkan “vaksin 
kasih sayang, solidariti dan keadi-
lan” dalam semangat ensiklik Sri 
Paus  Fransiskus, Fratelli tutti, ten-
tang persaudaraan dan persahabatan 
sosial.

“Semoga panggilan Bapa Suci 
untuk solidariti, perjumpaan, dan 
keserasian bergema dalam hidup 
dan komuniti  kalian. Semoga ka-
lian menerima ajakan mendesak 
dari Sri Paus Fransiskus untuk ber-
dialog, menghormati dan bermurah 
hati terhadap setiap manusia.” De-
mikian seruan Presiden Federasi 
Konferensi para Uskup Asia Uskup 
Agung Yangon, Myanmar, Kardi-
nal Charles Bo, dalam surat kepada 
sesama uskup dan Gereja-Gereja 
mereka di Asia.

“Kumpulan  Asia kita bergema 
dalam pesan mendesak Fratelli 
tutti,” demikian kardinal itu dalam 
suratnya pada 12 Oktober. Asia 
berada di persimpangan jalan, kata 
kardinal seraya menambah bahawa 
jalan yang “kita ambil akan menen-
tukan warisan yang akan kita ting-
galkan bagi generasi berikut.”

Gereja,  para politik dan pemer-
intah — banyak bergantung den-
gan cara kita membangun kembali 
masyarakat setelah Covid-19, tegas 
kardinal.

Kardinal Charles Bo kesal kerana 
“banyak pemerintah di Asia berusa-
ha untuk kembali pada model-mod-
el ekonomi dan sosial yang sebelum 
ini pernah dicuba dan gagal.”

Maka, kardinal itu menyeru agar 
kebaikan bersama dan kebaikan 
universal pada politik yang mengu-
sahakan n martabat manusia, politik 
yang mengintegrasikan ekonomi 

serta tatanan sosial dan budaya ke 
dalam projek manusia yang meng-
hidupkan serta konsisten. 

Dengan Covid-19, tahun 2020 
jadi masa kekacauan, ketakutan dan 
kerugian bagi rakyat, kata Kardinal 
Bo. Tetapi, Sri Paus  mendesak para 
uskup agar tidak pernah berhenti 
menjalankan misi, dengan mene-
kankan, “Gereja yang hidup harus 
selalu mengejutkan.” 

Kardinal berusia 71 tahun itu 
mengimbau rakan-rakan uskupnya 
agar tidak membiarkan sukacita 
Injil berkurang di hati mereka 

dan membuka jalan bagi budaya 
ketidakpedulian. 

Prelatus itu mengingatkan ba-
hawa Bapa Suci meminta dengan 
tegas agar menjalankan persau-
daraan yang luar biasa, besar, 
mengejutkan dan tanpa henti. 
“Persaudaraan, yang bererti peduli 
dan hormat terhadap saudara dan 
saudari kita,” kata Uskup Agung 
Yangon itu, “adalah dasar dan 
jalan menuju perdamaian.” Per-
saudaraan, adalah solidariti  dan 
dialog; itulah agama yang sejati. 
Tanpa persaudaraan — kebebasan 

dan kesetaraan tidak masuk akal.”
Kardinal Bo mengatakan, menu-

rut Sri Paus Covid-19 telah men-
gungkap pandemik-pandemik  siste-
mik yang utama dalam masyarakat 
seperti rasisme, ketidaksetaraan, 
ucapan kebencian, pengabaian 
terhadap orang miskin, orang tua 
dan janin, perdagangan wanita dan 
anak-anak, serta budaya kematian.

Kardinal itu juga mengatakan hu-
kuman mati adalah legal kira-kira 
di 18 negara Asia dan peperangan 
paling lama di dunia terjadi di ben-
ua ini. Jutaan orang tidak ada pili-
han selain meninggalkan keluarga 
mereka dan pergi ke luar negara 
untuk mencari pekerjaan.

Untuk menghalang semua itu, 
“kita harus mengembangkan vaksin 
kasih sayang, solidariti dan keadi-
lan,” seperti yang ditunjukkan Sri 
Paus dalam peribadi Orang Samaria 
yang Baik Hati. 

Dalam perumpamaan itu, Sri 
Paus  Fransiskus “memetakan jalan 
bersama bagi umat manusia mela-
lui komitmen terhadap perdamaian, 
menolak peperangan dan hukuman 
mati, dorongan pengampunan dan 
rekonsiliasi dalam masyarakat dan 
memulihkan planet kita.” —  media 
Vatikan 

Kardinal Tagle berkati 
makmal penyelidikan 
Covid-19 di Manila YANGON: Kardinal Charles 

Maung Bo dari Myanmar mengu-
capkan terima kasih kepada komu-
niti antarabangsa atas ‘solidariti  
global’ ketika negara itu memer-
angi pandemik  virus corona.

Jangkitan virus corona di Myan-
mar telah melonjak dari beberapa 
ratus pada pertengahan Ogos men-
jadi lebih dari 15,000 beberapa 
minggu lalu, dengan lebih dari 400 
kematian, yang memicu kawalan 
pergerakan yang ketat. 

Dalam kenyataannya baru-baru 
ini, Kardinal Bo mengatakan My-
anmar dicengkam oleh gelombang 
virus yang ganas sehingga me-
nyebabkan sistem kesihatan ne-
gara itu ‘tenat.’

Prelatus itu mengatakan, Gereja 
Katolik di negara itu “meningkat-
kan” usahanya untuk membantu 
para mangsa pandemik. Kardinal 
Bo menyeru komuniti  Kristian un-
tuk  memberi makanan sekurang-
kurangnya kepada 50 buah kelu-
arga miskin di setiap paroki. 

Kemudahan gereja, seperti ban-
gunan gereja, seminari dan dewan 
juga  tempat karantina bekerja 
sama dengan lembaga pemerintah.

Kardinal juga menekankan per-
lunya menggalang dana untuk 
memastikan bahawa peralatan dan 
keperluan lainnya terpenuhi serta 
membangun “kehadiran pastoral 
online” dan kaunseling online.

Dalam beberapa bulan lalu, 
Gereja Katolik di Myanmar “me-
nyeimbangkan keselamatan den-
gan solidariti ,” kata Kardinal Bo.

Selama bulan-bulan pertama 
pandemik dari Mac hingga Ogos, 
Gereja menanggapi keperluan  
warga dengan membagikan ma-
kanan dan peralatan kesihatan 
serta pelindung bagi komuniti 
miskin. 

“Kami terus berterima kasih 
kepada teman-teman kami di se-
luruh dunia atas sokongan doa 
dan sokongan lain dari anda," kata 
prelatus itu dalam pernyataannya. 
Beliau mengatakan Gereja Kato-
lik di Myanmar akan terus men-
dampingi umat dalam menghadapi 
cabaran besar terhadap martabat 
dan kelangsungan hidup mereka. 

Sebuah laporan yang disiapkan 
oleh para pemimpin gereja men-
catat bahawa pandemik telah men-
gancam simpanan hasil tani nega-
ra dan menghancurkan “ekonomi 
yang sudah sedia rapuh.”

Para pemimpin gereja memper-
ingatkan bahawa situasi tersebut 
mungkin memiliki kesan politik 
dan ekonomi “yang dapat me-

nyebabkan ketidakstabilan dan ke-
lumpuhan dalam beberapa minggu 
mendatang” terutama dalam kon-
teks pemilihan umum pada bulan 
November nanti. 

Kardinal Charles Bo sebel-
umnya mendesak masyarakat 
Myanmar untuk saling peduli dan 
menjadikan “belas kasih” sebagai 
“agama bersama.”

“Ini saatnya menghentikan se-
mua konflik. Biarlah persaudaraan 
umat manusia menegaskan dirin-
ya,” tambahnya.

Prelatus itu mengatakan bahawa 
di tengah-tengah cabaran yang 
disebabkan oleh pandemik, men-
jangkau mereka yang paling terk-
ena kesan adalah “ujian nyata bagi 
iman kita.”

“Mari kita membuat diri kita 
layak untuk Kerajaan dengan men-
jaga satu sama lain dengan cara 
apapun yang kita dapat  dengan 
aman kita lakukan, terutama yang 
miskin dan lemah,” kata Kardinal 
Bo.— Licas.news 

Kempen satu paroki beri makanan 
50 keluarga miskin di Myanmar 
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Kenali 
Santo Anda 

Sto Lukas
~ 18 Oktober  ~

Menurut tradisi, Lukas 
adalah seorang doktor 

yang tiada anutan agama.
Beliau seorang yang lembut 
serta baik hati, yang mengenal 
Kristus melalui pewartaan 
Rasul St. Paulus. 

Setelah menjadi seorang 
Kristian, dia menyertai Paulus 
ke pelbagai tempat. Lukas 
merupakan seorang penolong 
yang banyak membantu Rasul Paulus dalam mew-
artakan iman. Kitab Suci menyebut Lukas sebagai 
“tabib Lukas yang kekasih.”

St Lukas adalah penulis dua buah kitab dalam Kitab 
Suci, iaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Meskipun 
Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus semasa Dia 
hidup di dunia, Lukas ingin menulis tentang Dia bagi 
umat Kristiani yang baru bertobat.

Jadi, dia berbicara dengan mereka yang mengenal 
Yesus. Dia mencatat semua perbuatan Yesus yang mer-
eka lihat dan Sabda Yesus yang mereka dengar.

Menurut tradisi, Lukas memperoleh sebahagian 
maklumat penting tentang Yesus daripada Santa 
Perawan Maria sendiri.

Bonda Maria merupakan orang yang tepat yang 
dapat menggambarkan secara jelas kedatangan 
Malaikat Gabriel kepadanya untuk menyampaikan 
Khabar Gembira. 

Bonda Marialah yang dapat menceritakan secara ter-
perinci kisah kelahiran Yesus di Betlehem serta semasa 
Keluarga Kudus melarikan diri ke Mesir.

Lukas juga menulis kisah tentang bagaimana para 
rasul mulai mewartakan Sabda Yesus setelah Dia kem-
bali ke syurga. 

Dalam kitab tulisan Lukas, Kisah Para Rasul, kita 
mengetahui bagaimana Gereja mulai tumbuh dan 
berkembang.

St Lukas adalah santo pelindung para doktor. Kita 
tidak tahu pasti bila atau di mana Lukas wafat. Beliau 
merupakan salah seorang dari keempat penulis Injil.

Dari Injil Lukas kita mengenal cinta serta belas kasih 
Yesus. Luangkan sedikit waktu hari ini untuk memba-
ca dengan tekun sebahagian dari Injil yang tulisnya.

Aktivis Kristian kecam 
pembunuhan minoriti  
Ahmadiyah di Pakistan
PESHAWAR, Pakistan: Seorang profe-
sor dari agama minoriti  di kota 
Peshawar,  Pakistan dilaporkan ditem-
bak dan dibunuh pada 5 Oktober kerana 
masalah agama. Naeem Khattak, 
seorang anggota Ahmadiyah, ditembak 
mati semasa beliau  kembali ke rumahn-
ya setelah memberikan ceramah. 

Para penyerang, Farooq Maad, dan 
seorang lelaki lelaki bersenjata yang 
tidak dikenali, diidentifikasi sebagai 
pengikut Sunni.

Laporan polis mengatakan Maad dan 
lelaki bersenjata lainnya menembak 
Khattak, yang sedang memandu kereta 
pada ketika itu, sehari selepas mereka 
berdebat panas tentang masalah agama, 
lapor AP.

Kumpulan hak-hak asasi agama telah 
berulang kali mengatakan bahawa 
komuniti  Ahmadiyah di Pakistan telah 
didiskriminasi secara terang-terangan 
bahkan di “dalam Konstitusi, di lemba-
ga-lembaga nasional,  dan dalam 
masyarakat.”

Pada tahun 1974, pemerintah Pakistan 
menyatakan Ahmadiyah adalah non-
Muslim. Sejak itu, Ahmadiyah menjadi 
sasaran ekstremis Islam bersama dengan 
agama minoriti  lainnya.

Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh 
All-Party Parliamentary Group UK 
pada Julai 2020 mengungkapkan baha-
wa dari 1984 - Julai 2020, sekurang-
kurangnya 269 Muslim Ahmadiyah 
telah dibunuh “kerana iman mereka.” 

Pada tahun 1984, parlimen Pakistan 
memperkenalkan peraturan yang melar-
ang Ahmadiyah menyebut diri mereka 

sebagai Muslim, jika peraturan ini 
dilanggar, mereka boleh dihukum.  
Dalam sebuah kenyataan, kumpulan  
Christian Solidarity Worldwide men-
gatakan undang-undang Pakistan yang 
melarang agama minoriti “telah sangat 
mempengaruhi” hak-hak ekonomi, sos-
ial, dan politik kumpulan Ahmadiyah.

Kumpulan itu mengatakan bahawa 
peraturan ini telah mendedahkan penga-
nut agama minoriti kepada diskriminasi 
yang terus-menerus dan sistematik, dan 
target serangan kekerasan. Organisasi 
hak asasi manusia itu mengatakan anak-
anak pengikut Ahmadiyah juga mengha-
dapi kesukaran  dan diskriminasi di 
sekolah.

“Kekerasan itu termasuklah makam 

mereka dirosakkan dan masjid mereka 
turut diganggu serta dihancurkan,” ujar 
CSW. 

Mervyn Thomas, presiden CSW, men-
g a t a k a n  p e n d e r i t a a n  k o m u n i t i  
Ahmadiyah dan seruan mereka untuk 
intervensi “terus-menerus diabaikan 
oleh pihak berkuasa Pakistan.”

Thomas mengatakan keadilan seakan-
akan mustahil bagi anggota komuniti  
Ahmadiyah yang terbunuh, malah 
“pelaku jenayah tidak dibawa ke penga-
dilan” kerana kelambatan kerajaan. 

Thomas mendesak pemerintah 
Pakistan “untuk menghapuskan akta 
dalam perlembagaan yang menyebabkan 
Ahmadiyah sentiasa menjadi target 
kekerasan. — Licasnews.com 

RANCHI, India: Aktivis sosial dan 
paderi Yesuit, Fr Stan Swamy 
ditangkap di Ranchi, Jharkhand, 
India pada 8 Oktober oleh detektif 
dari Badan Siasatan Nasional (NIA).

Mereka menangkap paderi beru-
sia 83 tahun itu atas tuduhan mem-
punyai hubungan dengan kumpulan 
pemberontakan Maois dan serta 
dituduh ada kaitan dengan insiden 
kekerasan kes yang digelar Bhima 
Koregaon, beberapa tahun lalu. 

Fr Swamy membantah tuduhan 
itu. Peguam Fr Swamy, Peter Martin 
mengatakan bahawa dia risau den-
gan keadaan Fr Swamy yang sudah 
sangat tua dan memiliki beberapa 
masalah kesihatan. 

Fr Swamy merupakan paderi dan 
aktivis yang  menyuarakan hak-hak 
masyarakat orang asli atau komuniti 
penghuni hutan adat, golongan 
miskin dan terpinggir di Jharkhand, 
sebuah negeri yang mempunyai 
kadar kemiskinan tertinggi di India. 

Beliau secara terbuka menentang 
penggubalan undang-undang tanah 
yang memudahkan pemerintah 
memperoleh tanah milik masyarakat 
adat.

Imam itu juga menentang eksploi-
tasi berlebihan terhadap sumber 
daya alam oleh perusahaan.

Konferensi para uskup India 
(CBCI) mengutuk penangkapan Fr 
Swamy. Setiausaha Agung kepada 
Uskup Agung Felix Machado 
memohon agar imam itu segera 
dibebaskan.

“Sukar untuk menerima dan 
memahami bahawa seorang lelaki 
berusia lebih 80 tahun serta menghi-
dap  beberapa penyakit harus men-
galami kesukaran seperti itu ketika 
pandemik,” kata Uskup Agung 
Machado dalam sebuah pernyataan.

Aktivis Harsh Mander men-
gatakan penangkapan dan tuntutan 
terhadap Fr  Swamy dengan kon-
spirasi Maois itu tidak masuk akal.

“Swamy menentang tindakan 
pemerintah yang menyokong indus-
tri besar sehingga mengorbankan 
masyarakat adat serta kerosakan 
alam ciptaan,” kata Mander.

Mervyn  Thomas ,  pendi r i 
Christian Solidarity Worldwide, 
mengatakan bahawa organisasinya 
sangat prihatin dengan cara pihak 
berwenang India menangani siasa-
tan berhubung kes Fr Swamy dan 
pendekatan keras mereka terhadap 
seorang aktivis hak asasi manusia 
yang telah lama berbicara untuk 
hak-hak masyarakat komuniti suku.

Hampir 2,000 aktivis, jurnalis, 
mantan birokrat dan anggota 
masyarakat sivil India turut menge-
cam penangkapan Fr Swamy. —
Licasnews.com 

TAKHTA SUCI: Pejabat Amal 
Kasih Kepausan  di Vatikan 
menerima sebuah bangunan  di 
Roma dari kongregasi religius 
wanita untuk digunakan secara 
percuma bagi menampung para 
migran dan pelarian yang tiba di 
Itali. 

Almoner Apostolik (pemberi 
sedekah  rasmi  Sr i  Paus) 
Kardinal Konrad Krajewski 
pada 11 Okt lalu mengatakan 
p a r a  S i s t e r  H a m b a 
Penyelenggaraan Ilahi dari 
Catania menyahut “ajakan Sri 
Paus Fransiskus dalam Ensiklik 
Fratelli tutti betapa pentingnya  
bersikap terbuka dan menerima 
para migran yang melarikan diri 
dari perang, penganiayaan, dan 
bencana alam.” 

Melalui Pejabat Amal Kasih 
Kepausan, para sister itu memin-
jamkan bangunan mereka di Via 
della Pisana kepada Sri Paus. 
Kardinal Krajewski mengatakan, 
dewan bernama Villa Serena itu 
akan digunakan untuk menam-
pung pelarian, khususnya para 
wanita, kaum ibu dengan anak-
anak  di bawah umur dan keluar-

ga miskin serta sakit yang tiba di 
Itali melalui program Koridor 
Kemanusiaan. 

Pusat itu dapat menampung 
sehingga 60 orang dan akan 
menampung keperluan mereka 
pada bulan-bulan pertama 
kedatangan mereka, serta akan 
menemani mereka dalam usaha 
mendapatkan pekerjaan dan 
tempat tinggal. —media Vatikan 

Ribuan orang bantah penangkapan Fr Stan 
Swamy SJ 

Para biarawati temani para 
pelarian ubah kehidupan 



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

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(OKTOBER)              

                                                                  
PENGINJILAN: Misi kaum awam di 

Gereja. Kita berdoa agar dengan rahmat 
pembaptisan, kaum awam  khususnya 
wanita, dapat lebih menyertai bidang-
bidang tanggungjawab dalam Gereja.

Oktober 18, 2020 

SANDAKAN: Kempen Lindungi 
Bumi Kita, Lindungi Anak-anak 
Kita (Protect Our Earth, Protect 
Our Children) atau singkatnya 
Kempen PROTEC telah dilan-
carkan di peringkat Keuskupan 
Sandakan oleh Bapa Uskup Ju-
lius Dusin Gitom pada 4 Oktober 
2020 bersempena dengan Pesta 
Santo Fransiskus dari Asisi iaitu 
Santo Penaung bagi Haiwan dan 
Ekologi. 

Terlebih dahulu, penyerahan 
gegantung (bunting) logo Kempen 
telah disampaikan kepada semua 
paroki sewaktu mesyuarat para 
paderi pada 9 September 2020 
bertempat di Pusat Retret St. John 
of the Cross, Ulu Dusun.

Pelancaran Kempen PROTEC 
telah disiarkan di Katedral St. 
Mary, Sandakan secara online su-
sulan peningkatan kes jangkitan 
Covid-19. 

Semasa pelancaran, acara dimu-
lakan dengan Adorasi dan Ben-
ediktus  pada jam 6.00 petang 
secara “Earth Hour” iaitu semua 
umat digalakkan untuk menutup 
lampu selama sejam.

Kempen ini akan berlangsung 
selama lima tahun (1 Sept 2020-31 
Ogos 2025) dengan tema berbeza 
setiap tahun. Tema bagi tahun per-

tama (1 Sept 2020-31 Ogos 2021) 
ialah "Kurangkan penggunaan 
elektrik.”

Dalam ucapan Diakon Stephen 
Esguerra selaku Pengarah Komisi 
Keadilan Ciptaan Tuhan Keusku-
pan Sandakan mengatakan kes-
edaran diri sangat penting dalam 
melindungi dan memperbaiki 
kerosakan yang terjadi di bumi 
ini. “Menjaga ciptaan adalah tang-
gungjawab bagi setiap manusia. 
Akan tetapi ia sukar dilakukan 
jika sekiranya tiada pengetahuan 
dan pertobatan dalam hidup. 

Oleh itu, pengetahuan dan per-
tobatan adalah langkah utama bagi 
memulihkan hubungan sesama 
kita dengan alam ciptaan Tuhan.” 
Di akhir ucapan, beliau menyeru 
semua umat untuk menyertai 
Kempen ini dan mengamalkan 
cara hidup yang mampan demi 
kelangsungan hidup generasi akan 
datang.

Sementara itu, Uskup Julius Du-
sin Gitom menyeru semua umat 
agar dapat menyertai kempen ini 
untuk menjaga alam sekitar dan 
secara tidak langsung dapat men-
jaga masa depan bagi generasi 
yang akan datang.

Menurut Uskup Julius lagi, apa-
bila manusia membinasakan hasil 

ciptaan Tuhan, maka malangnya ia 
turut membinasakan diri sendiri. 

Pada akhirnya, jika perbuatan 
manusia ini tidak dapat dibend-
ung, maka dunia ini tidak dapat 
dihuni lagi. Beliau menambah 
bahawa penggunaan elektrik juga 
menyumbang kepada perubahan 
iklim dan kemusnahan manusia.

Prelatus itu mengingatkan se-
mua umat agar menyertai kempen 
ini dengan kesedaran diri melalui 
pengurangan penggunaan elektrik 
serta dapat mempraktikkan tin-
dakan yang mudah ini walaupun 
agak susah dilaksanakan.

Setelah ucapan berakhir, Bapa 
Uskup diiringi oleh Diakon Ste-
phen untuk menyempurnakan 
pelancaran dengan gimik  pelan-
caran perkataan PROTEC.

Komisi Keadilan Ciptaan Tuhan 
Keuskupan Sandakan mengajak 
semua umat untuk bersama-sama 
dalam menjayakan Kempen ini. 

Sukarela diperlukan dalam pe-
layanan ini. Jika berminat, sila 
hubungi pejabat Paroki masing-
masing di Keuskupan Sandakan. 

KUALA LUMPUR: Meskipun 
telah bersara tujuh tahun lalu, 
namun kongregasi Katolik di Ma-
laysia tidak pernah melupakan 
tindakan berani dan kelantan-
gan suara mantan Uskup Agung 
Kuala Lumpur, Yang Amat Mulia 
Tan Sri Murphy Pakiam – pem-
impin Katolik yang juga disegani 
di kalangan pemimpin antara 
agama. 

Menyambut ulang tahun 
episkopalnya yang ke-25 pada 4 
Okt 2020, beberapa aksi kepimpi-
nannya pernah menjadi sorotan 
dalam negara khususnya memper-
tahankan hak perlembagaan ko-
muniti Katolik dalam kes ‘Allah’ 
HERALD. Beliau mencabar kera-
jaan yang melarang penggunaan 
akhbar mingguan Katolik itu dari 
menggunakan perkataan ‘Allah’ 
dalam rungan bahasa Malaysia 
serta tindakan kerajaan yang cuba 
mengambil alih sekolah mission 
St Thomas, Kuantan. 

Prelatus itu juga mewakili Ger-
eja Katolik yang mendesak ma-
jalah Al-Islam dan wartawan yang 
memasuki Gereja serta menodai 
kesucian Komuni Kudus. 

Uskup Agung Emeritus itu di-
anugerahkan gelaran ‘Tan Sri’ 
oleh Yang Dipertuan Agung. 
Gelaran Tan Sri selalunya dita-
warkan kepada dua gereja Kris-
tian di negara ini iaitu Gereja 
Anglican dan Katolik. Gelaran 
itu diberikan di atas khidmat dan 
sumbangan mereka dalam komu-
niti agama untuk negara. 

Gelaran itu juga menunjukkan 
pengiktirafan terhadap peranan 
serta sumbangan Gereja Katolik 
dalam negara. 

Tan Sri Pakiam telah mem-
bangunkan dan memperkem-

bangkan Gereja Katolik bukan 
sahaja dalam hal-hal kegerejaan 
tetapi beliau juga bertungkus lu-
mus mempromosi toleransi serta 
hubungan akrab dengan agama-
agama lain melalui dialog. 

Prelatus itu sangat aktif meny-
ertai dan menyokong usaha-usaha 
AMEIA atau Pelayanan Eku-
menikal dan Hal Ehwal Dialog 
Antara Agama Keuskupan Agung 
dalam mempromosi keharmonian 
serta toleransi dalam masyarakat 
majmuk di negara ini. AMEIA 
juga  menjalinkan kerjasama 
dengan badan-badan agama lain 

seperti menganjurkan program 
derma darah, menggumpul dana 
untuk para mangsa bencana, 
mengunjungi tempat-tempat iba-
dat agama lain bagi memupuk 
rasa saling menghormati terhadap 
pegangan iman orang lain.

Secara peribadi, beliau mempu-
nyai rakan-rakan Islam yang san-
gat akrab. Pada 10 Oktober 2017, 
Uskup Agung Emeritus itu telah 
menghadiri upacara pengebumian 
mendiang sahabatnya, Kassim 
Ahmad. Prelatus itu datang ke 
masjid Al-Huda dengan memakai 
jubah klerusnya, 

Menyertai para Jemaah Is-
lam bersembahyang magrib dan 
doa-doa lebih kurang 20 minit 
serta mengiringi keluarga mendi-
ang ke upacara pengebumian di 
perkuburan Islam. 

Dalam ucapannya sempena 
perayaan Ulang Tahun Episkopal 
ke-25, Uskup Agung ketiga bagi 
Keuskupan Agung Kuala Lum-
pur itu berkata, “Selepas 25 tahun 
menjadi seorang Uskup, saya da-
pat bersaksi bahawa Tuhan telah 
melakukan perkara-perkara he-
bat terhadap saya dan Dia sangat 
Berbelas Kasih!”

Mantan Uskup Agung KL, terus perjuangkan kerukunan antara agama 

Perbaiki kerosakan bumi, Keuskupan 
Sandakan lancar kempen PROTEC 

Uskup Agung Emeritus Tan 
Sri Murphy Pakiam 

Pakiam menghadiri majlis pengebumian rakannya seorang ulama Islam pada tahun 2010.


