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Memang kamu tahu, bagaimana kami bekerja di antara 
kamu oleh kerana kamu. Dan kamu telah menjadi penu-
rut kami dan penurut Tuhan; dalam penindasan yang 
berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita 
yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah 
menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di 
wilayah Makedonia dan Akhaya.

1Tesalonika 1: 5c-7

Vatikan dan China 
perbaharui perjanjian 
untuk dua tahun lagi 
HONG KONG: Vatikan 

telah memperbaharui 
perjanjian rahsia dengan 

China mengenai pelantikan Uskup 
selama dua tahun dengan tujuan 
menyatukan Gereja Katolik yang 
terbahagi di China.

Kedua-dua pihak telah "sepakat untuk 
memperpanjang fasa pelaksanaan eksperi-
mental Perjanjian Sementara untuk dua tahun 
lagi," kata pengumuman rasmi dari Vatikan 
pada 22 Oktober.

Perjanjian itu, yang bermula dua tahun 
lalu, bertujuan khususnya untuk menamatkan 
pemerintahan komunis China yang secara 
langsung melantik uskup Katolik tanpa per-
setujuan Sri Paus. 

Kardinal Pietro Parolin, setiausaha negara 
Vatikan, mengatakan pada 21 Oktober ba-
hawa perjanjian itu akan berkuat kuasa serta-
merta tanpa tandatangan baharu kerana ia 
merupakan perjanjian sementara.

Perincian perjanjian itu terus dirahsiakan, 
tetapi Vatikan mengatakan bahawa perjanjian 
itu ingin memberi kuasa kepada Sri Paus un-
tuk memiliki pernyataan terakhir mengenai 
pelantikan uskup China.

Vatikan telah dikritik kerana memperbaha-
rui perjanjian yang sangat rahsia oleh umat 
Katolik konservatif di China, yang menuduh 
bahawa Vatikan telah 'dijual' kepada pemerin-

tah komunis. Perjanjian itu hanya membantu 
pemerintah China untuk terus menindas ger-
eja bawah tanah, ujar golongan konservatif 
tersebut. 

Tetapi Kardinal Parolin, yang berusaha 
mendorong perjanjian itu, menolak tuduhan 
itu semasa berucap dalam sebuah acara di 
Universiti Kepausan  Antonianum pada 21 
Oktober. "Kami berharap bahawa Gereja 
di China dapat menemui kembali kesatuan-

nya dan bahawa melalui berkat kesatuan ini 
dapat menjadi alat untuk menyebarkan Injil 
dalam masyarakat China dan bekerja untuk 
membantu melihat pembangunan sejati un-
tuk semua rakyat negara itu," kata Kardinal 
Parolin.

"Setakat ini, kami berpuas hati akan per-
janjian ini. Masih banyak masalah lain, tetapi 
kita tidak pernah mengharapkan perjanjian 
itu dapat menyelesaikan semua masalah," 

katanya.
Komuniti Katolik China tetap berpecah ke-

pada dua kumpulan — Gereja terbuka yang 
diuruskan oleh negara dan gereja bawah tan-
ah yang enggan menerima kawalan negara.

Ramai yang percaya bahawa perjanjian itu 
dapat memulakan kembali hubungan dilpo-
matik Vatikan dengan Beijing, yang diputus-
kan tujuh dekad yang lalu.

Walau bagaimanapun, Kardinal Parolin 
menolak spekulasi tersebut. "Buat masa ini, 
kami tidak membincangkan hubungan diplo-
matik." 

Prelatus itu menjelaskan bahawa perjan-
jian itu tidak dimaksudkan untuk menangani 
masalah politik. Keperluan pastoral China 
Katolik adalah perhatian utama dalam per-
janjian. "Perjanjian itu tertumpu pada Ger-
eja," katanya.

Kardinal Parolin mengatakan bahawa 
kandungan perjanjian itu akan dirahsiakan. 
Tetapi itu adalah "rahsia relatif" kerana "ban-
yak kandungan sudah diketahui," katanya.

Pegawai Vatikan "gembira" dengan hasil 
perjanjian itu dalam dua tahun terakhir. 
"Kami berharap akan ada peningkatan men-
genai fungsi ketentuan Perjanjian," katanya.

Perjanjian itu diperbaharui tanpa "peruba-
han atau penambahan" pada teks, kata sum-
ber Vatikan. Perjanjian itu tidak menuntut Va-
tikan untuk berdiam diri dalam isu hak asasi 
manusia yang sedang terjadi di Xinjiang dan 
Hong Kong, tambahnya. — ucanews.com 

VATIKAN: Jumlah umat Katolik di seluruh 
dunia meningkat hampir 16 juta dalam setahun 
menjadi 1.33 bilion, demikian menurut statistik 
yang diketengahkan oleh Vatikan.

Angka-angka, seperti yang dilaporkan oleh 
Fides News Service pada 16 Oktober, menun-
jukkan bahawa terdapat 15,716,000 lagi umat 
Katolik pada akhir tahun 2018 — tahun tera-
khir dicatatkan jumlahnya —  berbanding ta-
hun 2017. Ini menjadikan jumlah keseluruhan 
umat Katolik menjadi 1,328,993,000, berband-
ing 1,313,278,000 tahun sebelumnya.

Peningkatan itu dapat dilihat di seluruh ben-
ua, dengan peningkatan 94,000 di Eropah, 9.2 
juta di Afrika, 4.5 juta di Amerika, 1.8 juta di 
Asia, dan 177,000 di Oceania. Fides menya-

takan bahawa ini adalah tahun ketiga berturut-
turut jumlah penganut Katolik di Eropah men-
ingkat.

Tetapi peratusan umat Katolik dalam popu-
lasi dunia tidak berubah pada 17.73 peratus, 
yang bermaksud jumlah umat Katolik menin-
gkat seiring dengan pertumbuhan penduduk 
global yang lebih luas.

Fides, perkhidmatan maklumat Karya-karya 
Misi Kepausan sejak 1927, menyampaikan 
statistik setiap tahun menjelang Hari Misi Se-
dunia. Angka-angka itu diambil dari Annuari-
um Statisticum Ecclesiae, atau Buku Tahunan 
Statistik Gereja, yang diterbitkan pada 25 Mac.

Angka tersebut menunjukkan bahawa jum-
lah paderi di seluruh dunia turun pada tahun 

2018 menjadi 414,065, dengan Eropah men-
catat penurunan terbesar, diikuti oleh Amerika. 
Manakala Afrika, Asia, dan Oceania melapor-
kan jumlah paderi yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, terdapat peningkatan 
sederhana dalam jumlah imam keuskupan dan 
penurunan jumlah imam religius. Bilangan 
umat Katolik bagi seorang paderi meningkat 
sedikit, dengan purata global 3,210.

Sementara itu, jumlah uskup di dunia menu-
run dari tahun ke tahun kepada 5,377. Dia-
kon tetap terus meningkat, mencapai jumlah 
47,504, dengan kenaikan terbesar dicatat di 
Amerika dan Eropah.

Bilangan religius lelaki menurun sedikit ke-
pada 50,941, sementara jumlah religius wanita 

turun 7,249 kepada 641,661.
Bilangan pemuda yang menghadiri seminari 

minor menurun untuk tahun ketiga berturut-
turut, menjadi 100,164. Tetapi jumlah yang 
menghadiri seminar tinggi meningkat kepada 
115,880.

Fides juga melaporkan bahawa Gereja Ka-
tolik di seluruh dunia mengendalikan 73,164 
tadika, 103,146 sekolah rendah, dan 49,541 
sekolah menengah. 

Gereja mengendalikan 5,192 hospital, 
15,481 dispensari, 577 pusat untuk pesakit 
Hansen (juga dikenal sebagai kusta), 9,295 
rumah anak yatim, dan 15,423 rumah un-
tuk orang tua, mereka yang sakit kronik, dan 
golongan kurang upaya .— CNA 

Bilangan Katolik terus bertambah di seluruh dunia, 
namun paderi semakin kurang 

Umat Katolik sedang berdoa di Basilika Our Lady of Sheshan di China. Gambar media Vatikan. 
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Berwaspadalah akan si putera 
licik segala pembohongan

Melihat dunia kita hari ini, 
apa yang menakutkan dan 
mengganggu saya lebih 

daripada ancaman virus Covid, 
lebih daripada ketidaksetaraan yang 
semakin meningkat antara orang 
kaya dan miskin, lebih daripada 
bahaya perubahan iklim, bahkan 
lebih daripada kebencian pahit 
yang sekarang ini memisahkan kita 
antara satu sama lain, adalah hilan-
gnya rasa kebenaran, penolakan 
kita terhadap kebenaran apa pun 
yang kita anggap tidak sesuai, dan 
slogan kita tentang "berita palsu", 
"fakta alternatif", dan konspirasi 
hantu.

Media sosial, meskipun banyak 
kebaikan yang dibawanya, juga 
telah mewujudkan platform bagi 
sesiapa sahaja untuk membuat 
kebenarannya sendiri dan kemudi-
an berusaha untuk mengikis 
kebenaran yang mengikat kita bers-
ama dan menjalin kewarasan kita.

Kita sekarang hidup di dunia di 
mana dua ditambah dua selalunya 
jawapannya bukan lagi empat. Ini 
memainkan kewarasan kita dan 
telah menimbulkan kegilaan sosial 
tertentu. Kebenaran yang menjadi 
asas kehidupan kita menjadi tidak 
terpengaruh.

Ini adalah kejahatan, jelas, dan 
Yesus memberi kita peringatan ten-
tang hal itu dengan memberitahu 
kita bahawa Iblis adalah Putera 
Pembohong. 

Berbohong adalah bahaya untuk 
rohani, moral, dan psikologi utama. 
Ia terletak pada akar dari apa yang 

Yesus sebut sebagai "dosa yang 
tidak dapat dimaafkan terhadap 
Roh Kudus". Apa dosa ini dan 
mengapa ia tidak dapat dimaafkan?

Ini merupakan konteks di mana 
Yesus memperingatkan kita tentang 
dosa ini: Dia baru saja mengusir 
setan. 

Para pemimpin agama pada masa 
itu percaya sebagai dogma dalam 
kepercayaan mereka bahawa hanya 
seseorang yang datang dari Tuhan 
yang dapat mengusir setan. Yesus 
baru saja mengusir setan, tetapi 
kebencian mereka terhadapnya 
menjadikan ini kebenaran yang 
sangat tidak menyenangkan bagi 
mereka untuk diterima. Oleh itu, 
mereka memilih untuk menyangkal 
apa yang mereka tahu adalah benar, 
mereka menolak kenyataan.

Mereka memilih untuk berbo-
hong, menegaskan (walaupun mer-
eka tahu akan kebenaran) bahawa 
Yesus telah melakukan pengusiran 
itu dengan kekuatan Beelzebub. 
Pada mulanya Yesus berusaha 
menunjukkan pendapat mereka 
tidak logik tetapi mereka tetap ber-
tahan. Ketika itulah Yesus mengel-
uarkan peringatan tentang dosa 
yang tidak dapat dimaafkan terha-
dap Roh Kudus. 

Pada waktu itu Dia tidak 
menuduh mereka melakukan dosa 
itu, tetapi Dia memperingatkan 
mereka bahawa jalan yang mereka 
lalui, jika tidak diperbetulkan, dapat 
menyebabkan dosa menghujat Roh 
Kudus. 

Pada hakikatnya, Yesus sebena-

rnya mengajar bahawa: jika kita 
berbohong cukup lama, akhirnya 
kita akan mempercayainya dan ini 
menjadikan hati nurani kita men-
jadi bingung sehingga kita mula 
melihat kebenaran sebagai kepalsu-
an dan kepalsuan sebagai kebena-
ran. 

Dosa itu kemudian menjadi tidak 
dapat dimaafkan kerana kita tidak 
lagi mahu dimaafkan dan juga tidak 
akan menerima pengampunan. 
Tuhan bersedia mengampuni dosa 
tetapi kita tidak mahu menerima 
pengampunan kerana kita melihat 
dosa itu baik manakala kebaikan 
pula adalah seperti dosa. Mengapa 
kita mahu pengampunan?

Kemungkinan kita boleh berakh-
ir dalam keadaan ini, keadaan di 
mana kita menilai karunia Roh 
Kudus (amal, kegembiraan, keda-
maian, kesabaran, kebaikan, ketab-
ahan, kesetiaan, kelembutan, dan 

kesucian) sebagai salah, sebagai 
menentang kehidupan, sebagai 
kejahatan kedangkalan. 

Dan langkah pertama untuk 
menuju ke keadaan ini adalah ber-
bohong, menolak untuk mengakui 
kebenaran. 

Langkah selanjutnya juga berbo-
hong, iaitu, penolakan berterusan 
untuk menerima kebenaran sehing-
ga akhirnya kita mempercayai 
pembohongan kita sendiri dan kita 
melihatnya sebagai kebenaran dan 
kebenaran sebagai pembohongan. 
Secara terang-terangan, itu adalah 
neraka.

Neraka bukanlah tempat di mana 
seseorang bersedih, bertobat, dan 
memohon kepada Tuhan untuk 
memberikan kita satu peluang 
sahaja lagi. 

Neraka juga bukanlah kejutan 
yang tidak menyenangkan yang 
menanti orang yang pada dasarnya 
jujur. 

Sekiranya ada orang di neraka, 
orang itu ada di sana dengan som-
bong, kasihan kepada orang-orang 
di syurga, melihat syurga sebagai 
neraka, kegelapan sebagai cahaya, 
kepalsuan sebagai kebenaran, keja-
hatan sebagai kebaikan, kebencian 
sebagai cinta, empati sebagai 
kelemahan, kesombongan sebagai 
kekuatan, kewarasan sebagai kegi-
laan , dan Tuhan sebagai syaitan.

Salah satu pelajaran utama dalam 
Injil adalah: berbohong itu berbaha-
ya, yang paling berbahaya dari 
semua dosa. 

Dan ini tidak hanya berlaku 

dalam hubungan kita dengan Tuhan 
dan Roh Kudus. Apabila kita ber-
bohong, kita bukan hanya bermain 
dengan kebaikan dan tidak jujur, 
kita juga bermain dengan kebaikan 
dan ketidakjujuran dengan 
kewarasan kita sendiri.

Kewarasan kita bergantung pada 
teologi klasik apa yang disebut seb-
agai "Kesatuan" Tuhan. Ini ber-
maksud Tuhan itu konsisten. Tidak 
ada percanggahan di dalam Tuhan 
dan kerana itu, realiti juga dapat 
dipercayai agar konsisten.

Kewarasan kita bergantung pada 
kepercayaan itu. Sebagai contoh, 
sekiranya kita sehingga pada hari di 
mana dua tambah dua tidak lagi 
sama dengan empat, maka asas 
kewarasan kita akan hilang; kita 
secara harfiah akan tidak berpuas 
hati. 

Kewarasan per ibadi  dan 
kewarasan sosial kita bergantung 
pada kebenaran, pada kita men-
gakui kebenaran, pada kita men-
gatakan kebenaran, dan bahawa 
dua ditambah dua selamanya jawa-
bannya empat.

Martin Luther pernah berkata: 
berdosa dengan berani! Kata-
katanya itu mempunyai banyak 
maksud tetapi satu perkara yang 
pasti Luther maksudkan adalah 
bahaya rohani dan moral yang pal-
ing utama adalah menutup kelema-
han kita dengan pembohongan ker-
ana Syaitan adalah Putera 
Pembohongan! — Fr Ron 
Rolheiser @ Hakcipta Terpelihara 
1999-2020 

Cinta kasih adalah asas 
kehidupan kita. Tetapi 
setiap kita mempunyai pel-

bagai jawaban dan alasan tentang 
bagaimana mengasihi.

Namun dasar manusia, biasanya 
kalau seseorang yang dikasihi itu 
sungguh ‘boleh’ dikasihi maka 
orang lain malah Tuhan sendiri 
mulai dinomborduakan dan apabi-
la sebaliknya, baru kembali kepa-
da Tuhan dan sesamanya yang 
lain.

Ajaran Yesus pada hari ini tidak 
mahu kita memihak mana-mana 
pihak: “Kasihilah Tuhan Tuhan 
mu, dengan segenap hati mu dan 
kasihilah sesama mu seperti diri 
mu sendiri” (ay 37).

Kasih yang seperti inilah meru-
pakan mercu tanda bagi seseorang 
yang mahu menjadi pengikut 
Kristus. Dengan kata lain, iman 
kita mempunyai dua dimensi — 
menegak dan mendatar. Dimensi 
menegak bererti mengasihi Tuhan 
dan dimensi mendatar pula adalah 
mengasihi sesama. Kedua-dua 
dimensi ini saling memerlukan 
dan saling melengkapkan.

Bagi orang-orang yang terlalu 
berpegang pada dimensi menegak, 
berpendapat bahawa agama kita 

hanya menumpukan segala perha-
tian kepada Tuhan.

Perhatian mereka hanya tertum-
pu pada keselamatan jiwa mereka. 
Maka doa, meditasi, devosi, sakra-
mensakramen, pelbagai upacara 
keagamaan adalah tradisi yang 
mereka pertahankan sehingga lupa 
atau tidak mahu memikirkan lagi 
keperluan sesamanya dan hal-hal 
duniawi. Gereja bagi mereka ada-
lah tempat mendengarkan hal-hal 
kerohanian sahaja.

Gagasan-gagasan yang berbau 
politik, keadilan sosial apa lagi 
‘fellowship’ yang membuat orang 
duduk makan dan minum bersama 
tidak mendapat tempat di kawasan 
gereja.

Orang yang berfahaman dimensi 
mendatar pula, berpendapat baha-
wa silap bagi mereka yang mene-
kankan dimensi menegak tanpa 
memikirkan keperluan sesama 
manusia yang memerlukan bantu-
an. 

Misalnya kita mahu mengada-
kan projek pembinaan bangunan 
Gereja yang cantik, lebih cantik 
daripada bangunan-bangunan 
rumah masyarakat setempat, wal-
hal orang-orang di tempat tersebut 
sungguh memerlukan bantuan 

makanan, pakaian dan perumahan 
yang layak dihuni.

Mereka akan memperkuatkan 
lagi hujah-hujah mereka ini den-
gan memperkatakan bahawa Yesus 
itu sebagai sahabat orang-orang 
yang miskin, Dia mengajar dan 
menyembuhkan serta membantu 
orang-orang yang susah. Apabila 
sampai masanya kita diadili, 
Tuhan tidak akan bertanya berapa 
banyak yang telah kita doakan 
tetapi berapa banyak yang kita 
telah bantu, “…salah seorang dari 
saudara- Ku yang paling hina” 
(Mat 25:40).

Berhadapan dengan dua golon-
gan manusia yang berbeza penda-
pat ini, lalu di manakah letak pen-
dirian kita yang seharusnya seba-
gai pengikut Kristus yang sejati? 
Memang keduadua pendapat 
golongan tersebut adalah benar 
jika dilihat dari sudut pandangan 
kumpulan masing-masing.

Tetapi menjadi tidak benar jika 
mana-mana pihak yang menolak 
salah satu daripada dimensi iman 
tersebut.

Sebagai pengikut Yesus yang 
sejati, dapat menerima kedua-dua 
dimensi tersebut secara seimbang 
sebagai alat untuk mencapai kese-

lamatan. Sebab, bukankah iman 
kita ini dilambangkan dengan salib 
yang adalah gabungan kaya yang 
mendatar dan yang menegak? 
Salib itu pula adalah alat untuk 
menunjukkan kita jalan ke syurga?

Memang agak sukar untuk 
memahami misalnya jika sese-
orang itu kelihatan suci, rajin ke 
gereja tetapi pada masa yang sama 
dia bersikap kasar, tidak ada cinta 
kasih dan panas baran.

Lalu bagaimana kita dapat 
mengharmonikan ketegangan dua 
pendapat tersebut? 

Apabila kita berhadapan dengan 
isu sehubungan dengan hubungan 
kita dengan Tuhan dan sesama, 
maka sumber inspirasi utama kita 
adalah Kristus dan Injil-Nya. 
Walaupun Yesus sibuk dengan 
tugastugas pelayanan-Nya, namun 
Dia tidak pernah lupa datang pada 
Tuhan Bapa-Nya untuk berdoa. 

Misalnya di dalam Injil kita per-
nah mendengar dan membaca 
kata-kata seperti ini: “…khabar 
tentang Yesus makin jauh tersiar 
dan datanglah orang-orang ber-
bondong-bondong kepada-Nya 
untuk mendengarkan Dia dan 
untuk disembuhkan dari penyakit 
mereka. Akan tetapi Ia mengun-
durkan diri ke tempat yang sunyi 
dan berdoa” (Luk 5:15-16).

Yesus sungguh mengasihi 
Tuhan hingga mati di kayu salib. 
Tadi kita tidak boleh mengasihi 
Tuhan tetapi membenci sesama 
sebab, “Sesiapa tidak mengasihi 
saudaranya yang dilihatnya,” kata 
Yesus, “Tidak mungkin mengasihi 
Tuhan yang tidak dilihatnya" 
(1Yoh 4:20). Maka dengan 
demikian, “Sesiapa mengasihi 
Tuhan, Ia harus juga mengasihi 
saudaranya” (1Yoh 4:21). — san-
tapan rohani 

HARI MINGGU BIASA KE-30
TAHUN A

KELUARAN 22:20-26;
1 TESALONIKA  1:5C-10;

MATIUS 22:34-40

Pimpin sesama kita untuk hidup sejahtera 
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PENAMPANG: Tanpa memandang denomi-
nasi, Gereja Basel membantu para mangsa 
banjir kilat di beberapa kawasan Penampang. 
Banjir kilat yang sudah berulang kali berlaku 
di Penampang masih belum ada penghujun-
gnya dan membawa kesukaran serta trauma 
para mangsa. 

Pastor Simon Chong menghubungi rakan 
Katoliknya, Fr Paul Lo, Paderi Paroki Kate-
dral Sacred Heart bagaimana beliau dan team 
dapat membantu melegakan kesusahan para 
mangsa banjir kilat tersebut. 

Dengan bantuan komiti pembangunan in-
san Paroki St Michael yang diketuai oleh 
Sdra George Maison, 13 buah keluarga telah 
dikenalpasti sebagai penerima sumbangan. 
Keluarga-keluarga tersebut yang sudah se-

dia susah akibat pandemik, kini penderitaan 
mereka bertambah lagi dengan bencana banjir 
kilat. Kebanyakan mereka telah kehilangan 
pekerjaan akibat covid-19 dan barangan ser-
ta rumah mereka musnah disebabkan banjir. 
Mereka juga amat memerlukan keperluan har-
ian khususnya makanan. 

Perwakilan Gereja Basel, Jenny Ho telah 
menyerahkan sumbangan berupa barangan 
makanan seperti beras, telur, minyak makan, 
gula dan sebagainya kepada Sdra George pada 
17 Oktober di Katedral Sacret Heart. Turut 
hadir dalam acara penyerahan sumbangan itu 
ialah Sr Anita James dari Komisi Pembangu-
nan Insan Keuskupan Agung Kota Kinabalu. 
Sumbangan-sumbangan itu seterusnya diagih-
agihkan kepada para keluarga miskin. — CS 

Kanak-kanak dari pelbagai Keuskupan 
pimpin doa Rosari Misi 

Tanda salib dalam Katolik begitu dalam 
maknanya. Bukan hanya sekadar gerakan simbolik 
semata.

Erti Tanda Salib
1) Keunggulan Tuhan Trinitas,
2) Salib menunjukkan keadilan Tuhan, yang 
menunjukkan betapa kejamnya akibat dosa kita, 
sehingga Tuhan sendiri yang menebusnya dengan 
wafat-Nya di salib itu (lih. Gal 3:13)
Salib menunjukkan kasih Tuhan yang terbesar, 
yaitu bahawa Dia menyerahkan nyawa-Nya bagi 
kita (Yoh 15:13) agar kita dapat diselamatkan dan 
memperoleh hidup yang kekal (Yoh 3:16).
4) Salib yang merupakan tanda keselamatan dan 
kemenangan orang-orang Kristian, yang disebab-
kan oleh kemenangan Kristus atas dosa dan maut.
Jadi tanda salib ini merupakan lambang yang 

berdasarkan Alkitab (lih. Yeh 9:4, Kel 17:9-14, 
Why 7:3, 9:4 dan 14:1), dan tidak bertentangan 
dengan ajaran Yesus.

Bahkan Rasul Paulus sendiri bermegah dengan 
pewartaan salib Kristus (Gal 6:14), sehingga 
wajarlah jika kita sebagai pengikut Kristus mem-
bawa makna tanda Salib ini ke mana pun kita bera-
da.

Fakta Sejarah
Menurut sejarah, diketahui bahawa Tanda Salib 
memang merupakan tradisi jemaat awal, yang dim-
ulai sekitar abad ke-2 berdasarkan kesaksian para 

Bapa Gereja, terutama Tertullian, yang dilanjutkan 
oleh St. Cyril dari Yerusalem, St. Ephrem dan St 
Yohanes Damaskus.

Jadi walaupun kita tidak membaca ajaran men-
genai Tanda Salib ini dilakukan oleh para rasul di 
dalam Alkitab, namun bukan bererti bahawa tanda 
salib ini tidak berdasarkan Alkitab.

Makna yang terkandung dalam pembuatan 
Tanda Salib ini terpusat pada Kristus, untuk meng-
ingatkan para beriman akan keselamatan yang 
dapat diperoleh oleh jasa Kristus yang tersalib dan 
bangkit.

Bila Kita Membuat Tanda Salib?
1) Pada saat sebelum dan sesudah kita berdoa.
2) Ketika kita melintasi setiap bangunan gereja 
Katolik, untuk menghormati kehadiran Tuhan 
Yesus di dalam tabernakel.
3) Ketika memasuki gereja (membuat tanda salib 
dengan air suci)
4) Semasa menghadapi ketakutan (misalnya: 
ketika kita mendengar siren ambulans, Bomba) 
ataupun ketika menerima khabar duka cita orang 
yang meninggal.
5) Ketika kita melihat Salib Kristus, ataupun di 
saat- saat lain untuk menghormati Kristus, 
memohon pertolongan-Nya,
6) Ketika hendak mengusir godaan, ketakutan 
mahupun mengusir pengaruh kuasa jahat.
7) Ketika memberkati anak-anak, sebagai ibu 
bapa, buatlah tanda salib di dahi anak-anak mis-

alnya sebelum mereka ke sekolah, dsb. 

Makna Penempatan Tanda Salib
Pertama, kita membuat tanda salib di dahi memi-
liki erti, “Dalam fikiranku, saya percaya”. kamu 
meminta bantuan Roh Kudus agar anda dapat per-
caya pada Sabda Tuhan, dalam fikiran anda.

Kedua, kita membuat tanda salib di mulut. Tanda 
ini memiliki erti, “Melalui mulut ku saya mewarta-
kan”. Kamu setuju untuk mewartakan sabda Tuhan 
yang anda percayai dalam fikiran anda kepada 
semua orang.

Ketiga, kita membuat tanda salib di dada. Tanda 
yang ini memiliki erti, “Dalam hatiku, saya simpan 
sabda Tuhan”. Kamu sudah percaya pada sabda 
Tuhan, dan anda juga sudah setuju untuk mewarta-
kannya ke semua orang agar mendapat keselama-
tan.

Dalam segala kegiatan kita: dari kita bangun 
tidur, sebelum tidur, kita belajar, bekerja, melaku-
kan pelayanan, kita makan, kita susah, kita senang 
...  Jika kita membuat tanda salib itu bererti kita 
mengundang Tuhan Tri Tunggal untuk menjaga, 
melindungi kita sehingga kita tidak melakukan hal-
hal yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. 

Tanda salib juga merupakan tanda persatuan kita 
dengan sesama umat Katolik, misalnya jika kita 
makan di restoran dan terlihat  ada orang membuat 
tanda salib, kita tahu bahawa, “Orang itu orang 
Katolik, dia saudara saya yang seiman. —             
i-Katolik 

Dalamnya makna Tanda Salib 

KUCHING: Hari Minggu Misi Sedunia 
dirayakan pada 18 Oktober pada tahun ini.  
Karya Kepausan untuk Malaysia, Singapu-
ra dan Brunei telah menganjurkan Saat 
Teduh dan berdoa Rosari Misi di kalangan 
kanak-kanak yang bermatlamat mengajak 
ramai kanak-kanak berdoa untuk dunia. 

Disebabkan oleh pandemik Covid-19 
masih belum surut, acara itu disiarkan se-
cara langsung dari Katedral St Joseph. Saat 
Teduh Ekaristi itu dipimpin oleh Uskup 
Agung Simon Poh, Presiden Episkopal 
bagi Karya-karya Kepausan di rantau ini.

Upacara dimulakan dengan lagu pembu-
kaan “To God be the Glory” dan kata-kata 
aluan dari Uskup Agung Simon Poh kepa-
da kanak-kanak yang hadir di Katedral dan 
yang sedang menonton. 

“Bulan Oktober didedikasikan untuk 
kerja-kerja Misi dan berdoa Rosari,” ujar 
Uskup Agung Simon seraya menggalakkan 
semua umat agar berdoa rosari pada setiap 
hari, bukan pada bulan Oktober sahaja. 

Ini diikuti dengan doa kepada Sta 
Jacinta dan Sto Francisco. 

Kanak-kanak juga berdoa untuk kea-
manan dunia. Semasa Eksposisi Sakra-
men Mahakudus, kanak-kanak dari 
pelbagai keuskupan di Malaysia dan 
Brunei, memimpin doa Rosari Misi 
dalam bahasa masing-masing. 

2 Oktober juga merupakan perayaan 
para Malaikat Pelindung. 

Pada akhir Saat Teduh, Uskup Agung 
menjemput enam orang kanak-kanak 
untuk memimpin doa kepada para 
Malaikat Pelindung. 

Prelatus itu juga mempromosikan 
projek kotak kolekte “Children Help-
ing Children and praying: Kotak itu 
diagih-agihkan kepada kanak-kanak dan 
kanak-kanak menyimpan wang di dalam 
kotak tersebut untuk membantu kanak-
kanak miskin dan kurang bernasib baik 
di seluruh dunia. — sumber Today's 
Catholic 

Gereja Basel bantu mangsa banjir kilat sekitar Penampang 
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Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik,

Apa khabar? Pada minggu lalu, kita 
bercakap mengenai peraturan dunia 
dan syurgawi.
Pada hari Minggu ini, Yesus mem-

berikan perintah yang terutama 
iaitu kasihilah Tuhan "Kasihilah Tu-
han,  dengan segenap hatimu dan 
dengan segenap jiwamu dan dengan 
segenap akal budimu. dan hukum 
kedua, "Kasihilah sesamamu manu-
sia seperti dirimu sendiri.
Kita mempunyai banyak peraturan 

di dunia ini tetapi peraturan Tuhan 
hanya ada dua. Namun, peraturan 
Tuhan ini sebenarnya tidak mudah 
untuk dipatuhi. Ini adalah kerana 
terlalu banyak pengaruh duniawi 
pada masa sekarang sehingga kita 
alpa untuk berdoa dan membaca 
Firman Tuhan. 
Malah, meskipun patuh kepada 

perintah Tuhan agak sukar tetapi 
ia tidak mustahil. Mari kita laku-
kan perkara-perkara 'kecil' da-
hulu misalnya berdoa singkat setiap 
hari, berkongsi mainan dan seba-
gainya. Percayalah, peraturan Tu-
han adalah untuk keselamatan dan 
kebaikan kita! 

Auntie Melly 

Yonatan dan Daud bersahabat baik. Daud menghadiahkan Yonatan 
perlengkapan senjata. Mereka berjanji untuk saling membantu dan 

menyokong antara sesama (1 Samuel 181-5) 

Cari 16 perbezaan pada gambar di bawah. 

Susun semula kata-kata Yesus di bawah. Kemudian gunting dan lekatkan pada gam-
bar di bawah.Adik-adik boleh memeriksa jawabannya dalam Matius 22: 37-39

Mari Mewarna
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KARAMUNSING: Peningkatan mendadak kes positif 
Covid-19 sejak September lalu mengakibatkan ke-
bimbangan dan ketakutan akan masa hadapan di Sa-
bah. Barisan hadapan petugas kesihatan pula sedang 
bergelut dengan keletihan dan kebimbangan mereka 
terhadap ratusan kes jangkitan Covid-19 setiap hari. 

Mendengar serta menyedari keluhan dan ratapan 
para petugas kesihatan yang selalu kelelahan serta 
merindui orang-orang tersayang mereka, Paderi 
Paroki Katedral Hati Kudus (SHC), Fr Paul Lo ter-
panggil untuk menganjurkan doa vigil bagi para ba-
risan harapan pada malam Hari Minggu Misi Sedu-
nia, 18 Oktober 2020. 

Fr Paul mengamanatkan kepada para belia untuk 
menguruskan dan melaksanakan program tersebut. 

Hari Minggu Misi Sedunia di Katedral Hati Kudus 
dirayakan dengan memanggil ramai umat, melalui 
siaran dalam talian, untuk berdoa bagi Negeri Sabah, 
khususnya para barisan hadapan dan mereka yang 
dijangkiti Covid-19. 

Siaran langsung itu diikuti lebih 10,000 penonton, 
Fr Joshua Liew terlebih dahulu memberikan kata-
kata aluan dan pemberitahuan akan sesi doa vigil 
tersebut.

Dua orang doktor memberikan perkongsian mere-
ka bagaimana mereka dalam kepayahan dan kepena-
tan tetapi komited dalam tugas mereka. Gelombang 
kedua Covid-19 sangat mencabar kerana diband-
ingkan pada gelombang pertama, gelombang kedua 
mempunyai banyak kluster Covid-19 yang sangat 
aktif, malah banyak daerah di Sabah telah diisytihar-
kan sebagai zon merah.  Antara cabaran lain yang di-
lalui oleh para petugas kesihatan ialah bekerja lebih 
masa, memakai peralatan perlindungan diri yang 
menyebabkan kurang selesa,  terpaksa menahan ‘ke-
inginan’ ke tandas, menahan rasa lapar dan dahaga 
kerana proses pemakaian PPE yang rumit malah ada 
ramai juga petugas kesihatan yang mengalami iritasi 
kulit kerana mereka harus membersihkan diri be-
berapa kali sehari. 

Salah seorang belia, Jennifer, memberikan perkong-
siannya berdasarkan pembacaan dari Ratapan 3:17-
26, Mazmur dan Injil Matius 8: 23-27. 

“Akibat pandemik, kita selalu bertanya soalan sep-
erti, “Bila saya dapat keluar seperti dahulu? Bila saya 
dapat menghadapi Misa lagi?” Coronavirus mence-
tuskan ketakutan – takut akan kehilangan, kematian, 
rasa tidak selamat dan banyak lagi. Masih adakah 
harapan pada ketika ini?” luah Jennifer. 

Jennifer memetik homili Sri Paus Fransiskus sebe-
lum memberikan berkat luar biasa urbi et orbi pada 
bulan Mac lalu,”Seperi para rasul di dalam Injil, kita 
semua terperangkap dalam keadaan yang kacau dan 
tidak dijangka. Semua kita adalah lemah dan mudah 
hilang arah seperti para rasul yang berada dalam per-
ahu yang dilanda badai 

“Dalam keadaan getir ini juga menyebabkan kita 
sukar memahami sikap Yesus. Ketika para rasul 
dalam kerisauan dan tidak tahu apa yang harus di-
lakukan, Yesus pula sedang tidur tetapi sebenarnya 
Dia percaya akan keselamatan Bapa-Nya di tengah-
tengah badai itu. Sebab itulah, ketika Dia bangun, 

Dia berkata kepada para rasul, “Mengapa kalian ta-
kut, hai kamu yang kurang percaya…” 

Bagi Jennifer, iman bermula apabila kita menyedari 
bahawa kita memerlukan penyelamatan. Kita adalah 
manusia tidak sempurna dan kita memerlukan Tu-
han. Mari kita mengajak Yesus untuk bersama-sama 
dengan kita dalam kehidupan ini. Mari kita meny-
erahkan ketakutan kita kepada-Nya agar Dia dapat 
menyembuhkannya. 

Seperti para rasul, apabila bersama dengan Tuhan, 
kita pasti akan terus dapat belayar, kapal kita tidak 
akan karam. Inilah kekuasaan Tuhan, Dia mampu 
menjadikan semua yang buruk dan jahat, bertukar 
menjadi baik. Dia berkuasa meredakan badai, dan di 
dalam Tuhan, kehidupan tidak pernah berakhir.”

Fr Paul menyampaikan renungannya dalam tiga 
bahasa. Katanya, “Keadaan sekarang sangat sukar 
bagi kita. Namun  seperti dalam pembacaan pertama 
hari ini, Nabi Yeremia sendiri pernah menghadapi 
krisis seakan-akan hari ini. Kerana peperangan, kelu-
arga mereka hancur dan rakyat hilang harapan tetapi 
mereka tetap bertahan untuk percaya kepada Tuhan. 

"Di dalam Injil pula, kita melihat para rasul yang 
berteriak kepada Yesus kerana kapal mereka digon-
cang kuat oleh badai, “Apakah Engkau tidak pedu-
li?” Pandemik menyebabkan iman dan harapan kita 

‘sehingga kita memikirkan Yesus sedang ‘tidur’ 
tetapi Injil pada hari ini, menyeru kepada kita agar 
terus bersandar pada Yesus. Dia tidak tertidur malah 
dengan kuasa-Nya, Dia tidak akan membiarkan kita 
‘tenggelam’!”.

Selepas renungan, para penonton turut hening dan 
menyertai doa rosari yang dipimpin oleh para belia. 

Setiap misterium, didoakan agar pandemik Cov-
id-19 segera berakhir, untuk situasi politik di Sabah, 
bagi para petugas barisan hadapan, untuk para pe-
sakit  dan mereka yang mempunyai kontak rapat 
dengan pesakit Covid-19, untuk para paderi dan 
semua Katolik, agar tekun dalam doa, tabah dalam 
iman dalam situasi mencabar ini. 

Sesi doa malam itu diakhiri dengan berkat pengu-
tusan oleh Fr Russell Lawrine. 

Maklum balas program itu mendapat sambutan 
menggalakkan. Ramai yang berasa dikuatkan kem-
bali dan bersatu dalam doa vigil online tersebut. 

Bagi para belia paroki, “Ini adalah yang termampu 
kami berikan. Meskipun kita berasa sukar dan takut 
tetapi dengan kekuatan kesatuan, dalam solidariti 
doa, kita dikuatkan dan bangkit semula untuk ber-
harap dan berjuang bersama. 

“Kita harus terus berdoa kerana doa adalah senjata 
ampuh pada masa ini.”

10,000 sertai vigil doa untuk 
Sabah dan barisan hadapan

Seorang belia menyanyikan Mazmur dalam salah satu sesi doa vigil untuk Sabah dan barisan hadapan. 

Jennifer memberikan perkongsian tentang berdasarkan pembacaan yang dipilih pada hari tersebut. 
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Paderi diculik teroris, 
putuskan keganasan 

dengan pengampunan
VATIKAN: Ketika melihat para 
pemuda bersenjata ditangan, Father 
Luigi Maccalli yang dibebaskan 
dari penahanan di Niger awal bulan 
ini mengatakan, “mereka tidak tahu 
apa yang mereka lakukan,” dan 
“kekuatan saya adalah doa.”

Ketika diwawancara oleh Radio 
Vatikan pada Hari Minggu Misi 
se-Dunia, 18 Oktober 2020, imam 
itu mengatakan, “mereka menculik 
saya yang sedang mengenakan pi-
jama, saya membuat Rosario dari 
simpulan kain untuk berdoa setiap 
hari, pagi dan petang serta memper-
cayakan diri saya kepada Maria.”

Pada hari Minggu itu juga semasa 
memimpin doa Angelus, Sri Paus 
Fransiskus turut gembira dengan 
pembebasan Fr Luigi. Bapa Suci 
mengucap syukur dan berterima 
kasih kepada Tuhan atas pembe-
basan Fr Luigi, dan tiga orang lain 
bersamanya, serta mengajak semua 
orang untuk berdoa bagi semua 
orang yang dianiaya di seluruh du-
nia. 

Fr Luigi diculik di Niger 17 
September 2018, dan dibebaskan 
di Mali dalam pertukaran tahanan 
hampir dua minggu lalu. 

Dalam wawancara itu, imam itu 
mengatakan, "para misionari me-
mutuskan kitaran kekerasan den-
gan pengampunan. Itulah yang 
saya berikan kepada mereka yang 
menahan saya. “Saya tidak punya 
apa-apa selain doa,” kata Fr Luigi 
yang juga mengaku masih sedang 
berusaha untuk pulih dari cubaan 

berat yang berlangsung selama dua 
tahun itu. 

Imam itu berterima kasih kepada 
semua orang atas doa mereka se-
lama waktu itu dan mengatakan dia 
yakin bahawa cepat atau lambat, dia 
akan bebas dan dapat memeluk ke-
luarganya lagi.

Fr Luigi mengatakan, awalnya 
dia merasa waktunya sebagai mis-
ionari terbuang percuma di penjara. 
“Sekarang saya menyedari,” kata 
imam itu, “dua tahun itu berman-
faat, kerana misinya adalah Missio 
Dei dan misi itu berada di tangan 
yang baik, tangan Tuhan.”

Selama dua tahun itu, imam itu 
dapat juga merasakan persekutuan 
dengan semua “mangsa yang tidak 
berdosa dari kekerasan dan perang.”

“Kami misionari sering menjadi 
sasaran balas dendam dan pengani-
ayaan di mana-mana bahagian du-
nia. Kami berbahaya kerana kami 
dipersenjatai dengan anti keganasan 
dan yakin bahawa perdamaian akan 
menang.” — media Vatikan 

ROMA: Sri Paus Fransiskus dan 
para pemimpin agama-agama 
besar dunia berkumpul di Roma, 
Selasa, 20 Oktober 2020, untuk 
Pertemuan Perdamaian yang di-
anjurkan oleh Komuniti Saint 
Egidio.

Pertemuan di Dataran Capi-
tolino Roma itu juga dihadiri para 
pemimpin politik yang secara 
simbolik menerima teks Seruan 
Perdamaian 2020.

Teks Seruan Perdamaian 2020 
itu adalah berbunyi seperti beri-
kut: Berkumpul di Roma dalam 
“semangat Assisi” dan secara ro-
hani dipersatukan dengan umat 
beriman di seluruh dunia dan 
dengan semua lelaki dan wanita 
yang berkehendak baik, kami 
telah berdoa berdampingan untuk 
memohon agar karunia perdama-
ian dilimpahkan ke dunia. Kami 
mengingati luka-luka umat ma-
nusia, kami dipersatukan dengan 
doa-doa hening dari begitu ramai 
saudara dan saudari kami yang 
menderita, yang sering kali tanpa 
nama dan tidak didengari. 

Sekarang, kami dengan sung-
guh-sungguh komited agar Seru-
an Perdamaian ini kami jalankan 

dan kami mengusulkan seruan ini 
kepada para pemimpin bangsa-
bangsa dan warga dunia ini.

Di Bukit Capitolino ini, di ten-
gah-tengah konflik terbesar dalam 
sejarah, bangsa-bangsa yang per-
nah berperang membuat perjan-
jian berdasarkan mimpi persatuan 
yang lalu menjadi kenyataan: 
mimpi Eropah bersatu. Pada masa 
ini yang tidak pasti ini, semasa 
kami merasai kesan pandemik 
Covid-19 yang mengancam per-
damaian dengan memperburuk 
ketidaksetaraan dan ketakutan, 
kami dengan tegas menyatakan 
bahawa tidak ada yang dapat dis-
elamatkan sendirian! 

Perang dan perdamaian, pan-
demik dan rawatan kesihatan, ke-
laparan dan akses untuk makanan, 
pemanasan global dan pembangu-
nan berkelanjutan, perpindahan 
penduduk, penghapusan ancaman 
nuklear dan pengurangan ketidak-
setaraan: ini bukan masalah yang 
hanya menjadi perhatian bangsa 
masing-masing. 

Kami semakin memahami ba-
hawa pada ketika ini kita saling 
berkaitan, namun sering kali tidak 
memiliki rasa persaudaraan. Kita 

semua adalah saudara! 
Mari berdoa kepada Yang Ma-

hatinggi semoga, setelah masa 
pencubaan ini, tidak ada lagi 
“yang lain” selain “kita” yang 
agung, yang kaya dengan ke-
majmukan. Waktunya telah tiba 
untuk berani bermimpi kembali  
bahawa perdamaian itu tidak 
mustahil. 

Inilah sebabnya kami ingin 

mengatakan sekali lagi: “Tidak 
ada lagi perang!”

Tragisnya, ada ramai orang 
melihat perang adalah salah satu 
kemungkinan untuk menyelesai-
kan perselisihan sedunia. Ditegas-
kan, ini salah. Sebelum terlambat, 
kami ingin ingatkan semua orang 
bahawa perang selalu membuat 
dunia lebih buruk dari sebelumn-
ya. Perang adalah kegagalan poli-

tik dan kemanusiaan.
Kami mengimbau para pem-

impin kerajaan untuk menolak 
bahasa perpecahan, yang sering 
kali berpunca dari rasa takut dan 
tidak percaya. Mari bersama-sa-
ma mengambil iktibar daripada 
para mangsa masa kini.  

Kepada para pemimpin bangsa-
bangsa, kami katakan: mari bek-
erja sama menciptakan rangka 
baharu perdamaian. Mari meny-
atukan usaha  untuk meningkat-
kan kehidupan, kesihatan, pen-
didikan dan perdamaian. 

Telah tiba waktunya mengali-
hkan sumber-sumber daya yang 
digunakan untuk memproduksi 
senjata yang semakin merosakkan 
dan mematikan menjadi memilih 
kehidupan dan merawat umat ma-
nusia serta rumah kita bersama. 
Jangan buang waktu! 

Kepada semua umat beriman, 
dan kepada semua yang berkema-
huan baik, mari membangun per-
sahabatan sosial, mari membuat 
budaya dialog menjadi budaya 
kita sendiri. Dialog jujur, gigih, 
dan berani adalah tangkal kepada 
ketidakpercayaan, perpecahan, 
dan kekerasan. — media Vatikan 

Sri Paus tandatangani 
Seruan Perdamaian 2020 

VATIKAN: Benih-benih seman-
gat Assisi telah ditanam oleh 
Santo Sri Paus Yohanes Paulus 
II, pada 27 Oktober 1986, semasa 
orang kudus itu mengundang para 
pemimpin agama lain untuk me-
nyertainya di dalam doa bagi per-
damaian keluarga manusia.

Pada nasa itu, perang Dingin 
belum berakhir, perang saudara 
berkecamuk di Mozambik, Sri 
Lanka dan Guatemala, Eritrea 
sedang memperjuangkan ke-
merdekaan dan AS mengebom  
Libya dalam serangan pembala-
san, sementara tentara nasional 
Zimbabwe membantai ribuan 
warga sivil etnik Ndebele. 

Begitu ramai anak Tuhan se-
dang menderita kerana kekerasan 
di seluruh dunia, tetapi Santo Yo-
hanes Paulus II yakin bahawa per-
damaian itu suci dan inti dalam 
setiap tradisi agama. Dan men-

cari perdamaian dan “perdamaian 
adalah rumah terbuka bagi semua 
orang.”

Sri Paus Fransiskus mengikuti 
pendahulunya dalam hal ini. 

Pesan perdamaian pendahulu-
nya dirangkul dan diteruskan den-
gan bergabung dengan para pem-
impin besar dunia, mereka berdoa 
bersama bagi perdamaian semasa 
umat manusia menderita peper-
angan, pelarian yang disebabkan 
oleh konflik dan perubahan iklim, 
peningkatan kemiskinan dan per-
pecahan, dan pandemik global 
yang menyerlahkan kelemahan  
kita masing-masing serta keper-
luan kita akan satu sama lain.

Dalam doa ekumenikal acara 
yang bertema, “Tidak ada yang 
diselamatkan sendirian. Perdama-
ian dan Persaudaraan” yang di-
anjurkan oleh Komuniti Santo 
Egidio di Basilika Santa Maria 

di Aracoeli Roma itu terlihat Sri 
Paus berdoa berdampingan den-
gan para pemimpin tradisi Kris-
tian  lainnya.

Manakala umat Yahudi, Mus-
lim, dan Buddha berdoa di tem-
pat-tempat lain di kota Roma 
sebelum berkumpul bersama di 
dataran  Michelangelo di Bukit 
Capitolino untuk upacara antara 
agama yang diakhiri dengan pern-
yataan dan penyampaian

Seruan Perdamaian 2020 dan 
nyalaan lilin perdamaian.

Hening selama satu minit di-
adakan untuk mengenang para 
korban perang dan pandemik 
virus corona, dan sekumpulan 
kanak-kanak menyampaikan se-
ruan kepada para duta besar dan 
pemimpin politik dunia yang 
mengingatkan mereka bahawa 
“tidak ada yang diselamatkan 
sendirian.”— PEN@ Katolik 

Para pemimpin agama dunia berdoa 
bagi mangsa perang, pandemik Covid-19 
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Kenali 
Santo Anda 

St Simon & Jude 
~ 28 Oktober  ~

St Simon dan St Jude 
Tadeus, kedua-duanya 

rasul Yesus yang dirayakan 
pestanya pada hari yang 
sama.

St. Simon disebut “orang 
Zelot (setia)” kerana dia 
amat taat kepada hukum 
Yahudi. 

Suatu ketika, Simon 
dipanggil oleh Yesus untuk 
menjadi rasul-Nya.

Simon menyerahkan 
jiwanya serta mengerahkan 
tenaganya untuk mew-
artakan Injil. 

Bersama para rasul yang 
lain, Simon menerima 
karunia Roh Kudus pada 
hari Pentakosta. 

Kemudian ,  menuru t 
kisah-kisah lisan, dia pergi 
ke Mesir untuk mew-
artakan iman. 

Selanjutnya, dia pergi ke 
Persia bersama dengan 
rasul St. Jude, dan kedua-
duanya wafat sebagai mar-
tir di sana.

St. Jude disebut juga 
Tadeus, ertinya “si pem-
berani”. 

St Judelah yang menga-

jukan kepada Kristus per-
tanyaan yang terkenal pada 
P e r j a m u a n  M a l a m 
Terakhir. 

S t .  J u d e  b e r t a n y a , 
“Tuhan, apakah sebabnya 
maka Engkau hendak 
menyatakan diri-Mu kepa-
da kami, dan bukan kepada 
dunia?”

Jawab Yesus ,  “J ika 
seorang mengasihi Aku, 
dia akan menuruti firman-
Ku dan Bapa-Ku akan 
mengasihi dia dan Kami 
akan datang kepadanya 
dan diam bersama-sama 
dengan dia.”

St. Jude juga dikenali 
sebagai santo pelindung 
bagi “perkara-perkara yang 
sukar atau hampir tidak 
ada harapannya.” 

Umat beriman mohon 
bantuan doanya ketika 
kelihatan hampir tidak ada 
harapan sama sekali atas 
persoalan atau masalah 
mereka.

Seringkali Tuhan men-
jawab doa-doa mereka 
oleh kerana bantuan doa 
rasul

Uskup desak kerajaan tidak 
paksa petugas kesihatan 
lakukan pengguguran janin
SEOUL: Seorang uskup 
Katolik di Korea Selatan 
telah meminta kerajaan  
untuk menggubal undang-
undang yang memungkink-
an petugas kesihatan meno-
lak melakukan penggugu-
ran janin .

Uskup Mathias  Lee 
Yong-hoon dari Keuskupan 
Suwon mengatakan pihak 
berkuasa harus menggubal 
undang-undang “keberatan 
hati nurani” yang membole-
hkan doktor dan perawat 
menolak pesakit  yang 
meminta pengguguran 
janin.

“Petugas kesihatan tidak 
boleh dihukum hanya kera-
n a  m e r e k a  m e n o l a k 
melakukan prosedur peng-
guguran janin ,” kata Uskup 
L e e ,  p r e s i d e n  b a r u 
Konferensi Waligereja 
Korea seperti dilapor Korea 
Times.

Bulan ini, Kementerian 
Kehakiman Korea Selatan 
mengumumkan bahawa 
pemerintah akan membena-
rkan pengguguran janin dan 
telah memutuskan untuk 
memberikan hak kepada 
wanita untuk mengakhiri 
kehamilan yang berusia 14 
minggu.

Penghentian kehamilan 
juga dapat  d i lakukan 

setelah berusia 24 minggu 
dalam kes janin cacat, jen-
ayah seksual, atau risiko 
kesihatan bagi ibu.

P a d a  A p r i l  2 0 1 9 , 
Mahkamah Konst i tus i 
m e n y a t a k a n  u n d a n g -
undang anti-pengguguran 
janin  tidak konstitusional 
dan memerintahkan Majlis 
Nasional untuk menyemak 
semula undang-undang 
tersebut pada akhir tahun 
2020.

Gereja Katolik di Korea 
Selatan menegaskan baha-
wa pengguguran janin tidak 
dapat diterima dan berten-

tangan dengan ajaran 
Gereja yang pro-kehidupan.

 “Melindungi martabat 
kehidupan manusia adalah 
nilai yang tidak dapat 
dikompromikan,” kata 
Uskup Lee.

Pengguguran janin  di 
Korea Selatan telah dila-
rang sejak tahun 1953 dan 
d ihukum berdasarkan 
KUHP negara tersebut.

Pada tahun 1973, undang-
undang anti-pengguguran 
janin  diggubah yang mem-
benarka wanita mengakhiri 
kehamilan dalam kes  
pemerkosaan, hubungan 

sedarah, risiko kesihatan 
bagi  perempuan,  atau 
penyakit keturunan atau 
penyakit menular. .

Para uskup Katolik Korea 
Selatan sebelumnya men-
gungkapkan harapan baha-
wa “masyarakat kita harus 
membangun sistem yang 
adil di mana kita bertang-
gung jawab bersama atas 
kehamilan dan perawatan 
anak.”

Dalam sebuah pernyataan 
yang dikeluarkan pada 
bulan Ogos para uskup 
mendesak negara itu untuk 
berjuang menjadi Korea 
yang lebih baik dengan 
membangun dasar penghor-
matan terhadap kehidupan 
dan budaya kehidupan.

“Negara harus mengakui 
setiap kehidupan manusia, 
terlepas dari tahap perkem-
bangannya, sebagai manu-
sia yang berharga,” kata 
para uskup.

Pada bulan Ogos maha-
siswa dari enam universiti  
di Korea Selatan mengirim 
surat kepada Sri Paus 
Fransiskus untuk meminta 
sokongan dalam kempen 
mereka bagi menentang 
rencana pemerintah yang 
mengizinkan pengguguran 
janin  di negara tersebut. — 
LiCAS.news 

F i l e m  d o k u m e n t a r i 
“Francesco”, oleh sutradara 
Evgeny Afineevsky, menja-
lin suara dan cerita masa 
lalu dan sekarang, terma-
suk wawancara eksklusif 
dengan Sri Paus Fransiskus 
sendiri, dengan Sri Paus 
emeritus Benediktus XVI, 
dengan anggota keluarga 
Fransiskus dan dengan 
ramai orang lainnya.

Di dalam fi lem i tu, 
Afineevsky menyoroti 
cabaran zaman kita, urgen-
si yang perlu dijawab dan 
misi Gereja dalam meman-
dang orang-orang yang 
menderita akibat ketidaka-
dilan.

Tayangan perdana filem 
ini ditayangkan pada 21 
Oktober lalu di Festival 
Filem Roma. Kemudian, 
pada keesokan harinya, ia 
ditayangkan di Taman 
Vatikan.

Filem itu akan menerima 
K i n é o  P r i z e  k e - 1 8 . 
Penghargaan “Kinéo Movie 

for Humanity” diberikan 
kepada mereka mempro-
mosikan tema-tema sosial 
dan kemanusiaan. 

Tahun ini, penghargaan 
akan diberikan secara 
per ibadi  oleh Roset ta 
S a n n e l l i ,  p e n c i p t a 
anugerah penghargaan itu, 
yang melihat nilai besar 
sejarah filem itu. 

“Setiap perjalanan Sri 
Paus Fransiskus ke pelb-
agai belahan dunia, dido-
kumentasikan dalam karya 
A f i n e e v s k y  m e l a l u i 
Francesco, filem doku-

mentari baharu tentang 
kehidupan dan ajaran Sri 
Paus, gambar-gambar dan 
keratan berita, serta sekilas 
memperlihatkan pandan-
gan autentiknya dalam 
kejadian-kejadian pada 
masa ini. 

Evgeny  Af ineevsky 
menyelesaikan penggam-
baran “lalu, di tengah-ten-
gah pandemik Covid-19. 

Pengarah itu menggu-
nakan gambar-gambar 
yang sangat  berkesan 
dalam menceritakan pelb-
agai tema seperti pan-

demik, perkauman dan 
penganiayaan seksual. 

Filem ini juga membahas 
perang di Syria dan Ukrain 
serta penganiayaan terha-
d a p  k a u m  M u s l i m 
Rohingya. 

Fransiskus, dalam filem 
itu, menjawab pertanyaan 
-pertanyaan “dengan bijak-
sana dan murah hati” serta 
pelbagai “contoh-contoh 
mengharukan dari pelaja-
ran-pelajaran hidupnya,” 
dan melemparkan kembali 
c i ta -c i ta  yang “dapat  
membantu kita memban-
gun jambatan menuju masa 
hadapan lebih baik dan 
tumbuh sebagai komuniti 
global.”

S u t r a d a r a  E v g e n y 
Afineevsky dicalonkan  
untuk Oscar dan Emmy 
tahun 2016 untuk filemnya 
“Winter on Fire” dan tahun 
2018 menerima tiga nomi-
nasi Emmy untuk “Cries 
from Syria”. — media 
Vatikan 

Sekumpulan legislator Asia 
Tenggara meminta Persatuan 
N e g a r a - N e g a r a  A s i a 
Tenggara (ASEAN) untuk 
mempercepat tindakan mere-
ka terhadap krisis yang 
semakin teruk di Rakhine, 
Myanmar.

A n g g o t a  P a r l i m e n 
ASEAN untuk Hak Asasi 
Manusia (APHR) mendesak 
badan regional tersebut 
untuk “memastikan kitaran 
keganasan dan penganiayaan 
berakhir di Rakhine.” 

Para legislator mengatakan 
bahawa Myanmar “terus 
menunjukkan ketidakingi-
nannya untuk menyelesaikan 
masalah serta tidak ada 
usaha memulihkan hak-hak 
warga Rohingya

Mereka juga kesal dengan 
keengganan ASEAN untuk 
mengatasi krisis yang sema-
kin memburuk. "Kekurangan  
kepemimpinan sudah kron-
ik” di kawasan itu telah 
menyebabkan rantaian 
kekerasan dan pelarian yang 
tidak pernah berhenti.”

C h a r l e s  S a n t i a g o , 

A n g g o t a  P a r l e m e n 
Malaysia dan ketua APHR, 
mengatakan “kurangnya 
k e p e m i m p i n a n  y a n g 
kohes i f  dan  s t ra tegis 
ASEAN” menyebabkan 
pihak berkuasa Myanmar 
“meneruskan t indakan 
mereka menzalimi orang-
orang Rohingya.” 

Santiago mengatakan 
ASEAN harus mengakui 
situasi Rohingya sebagai 
“krisis hak asasi manusia 
yang dilanggar oleh pemer-
i n t a h  M y a n m a r,  d a n 
ASEAN perlu secara aktif 
m e l i b a t k a n  k o m u n i t i 
Rohingya dalam keputu-
sannya.” — LiCAS.news 

Francesco, filem baharu dokumentari 
kehidupan dan ajaran Sri Paus 

Legislator desak ASEAN 
cepatkan tindakan 
bantu Rohingya 
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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 25, 2020 

KUCHING: Pelayanan untuk Migran 
Keuskupan Agung Kuching telah mem-
bahagi-bahagikan bantuan makanan dua 
bulan sekali kepada para migran di sekitar 
Kuching sejak Mei 2020. 

Meskipun sepanjang Pergerakan Kawa-
lan Pergerakan Pemulihan (RMCO) mem-
benarkan perniagaan bermula kembali 
dengan mematuhi SOP namun masih ra-
mai migran yang kehilangan pekerjaan dan 
jika kembali bekerja, upah mereka telah 
dikurangkan atau bekerja dengan upah ha-
rian jika  dipanggil bekerja pada hari-hari 
tertentu. 

Pada masa yang sama, mereka bergelut 
untuk membayar sewa dan hutang demi 
menyediakan makanan untuk keluarga. 

Rakyat Malaysia bertuah kerana meneri-
ma pakej bantuan kewangan dari kerajaan, 
tetapi para migran pula terkapai-kapai 
dalam kemiskinan. 

Gereja Katolik tidak menutup mata 
melihat kesukaran yang dialami oleh para 
migran ini. 

Bantuan makanan terbaharu diagih-agi-
hkan pada bulan September 2020 kepada 
seramai 102 buah keluarga migran. Sum-
bangan itu berupa barangan bekalan ma-
kanan untuk dua minggu. 

Turut membantu dalam program itu ialah 
Uskup Agung Simon Poh, para Brothers 
Marist, sukarelawan dari Society of St Vin-
cent de Paul serta Komisi Belia. 

Melihat pandemik Covid-19 yang tidak 
ada surutnya, Pelayanan Migran menjang-
ka akan lebih ramai migran yang akan ter-
us memerlukan bantuan makanan 12 bulan 
akan datang. 

Proses menghulurkan bantuan ini ber-
mula dengan penghantaran pakej ma-
kanan dari supermarket tempatan. Para 
sukarelawan membungkus sumbangan 
tersebut yang mengandungi 20 barangan 
makanan berharga RM100. Selepas proses 
membungkus, ia dimuatkan  ke dalam van 
penghantar (dipinjam dari Kolej Seminari 
Tinggi Sto Petrus, Kuching). Di dalam 
sumbangan itu juga disertai sumbangan 
wang kerana para migran juga perlu meng-
isi kredit telefon mereka untuk terus ber-
hubung. 

Penghantaran ini mempunyai 18 perhen-
tian, dari kawasan perumahan kedai hing-
galah kawasan kilang di luar bandar raya 
Kuching. 

Sumbangan kasih ini sangat membantu 
dan meringankan beban para migran khu-
susnya mereka yang mempunyai anak ke-
cil. 

Beberapa pesanan ringkas diterima dari-
pada para migran yang sangat terharu di 
atas bantuan yang diterima. Antaranya: 

“Terimakasih atas berkat yang telah di-
berikan kepada saya dan isteri berserta 
anak. Semoga kita semua selalu dalam 
lindungan Tuhan yang maha kuasa iaitu 

YESUS KRISTUS TUHAN dan JURUSE-
LAMAT. Sampaikan salam terima. kasih 
saya pada seluruh tim amal   tadi” – Indo-
nesian migrant family

“Berterimah kasih kepada Father, ber-
sama anggota lainnya kerana dengan 
penuh kasih dan peduli terhadap kami 

semua. Kami semua bersyukur dan ber-
terima  kasih ...”

Bantuan makanan juga dirancang untuk 
dibahagikan pada akhir November atau 
awal Disember 2020 bagi memastikan para 
migran ini mempunyai persiapan  untuk 
Natal 2020. — sumber Today's Catholic 

KOTA KINABALU: Covid-19 mem-
bawa kesukaran dan penderitaan. Na-
mun, pada masa getir ini, badan-badan 
Gereja tampil memberi kelegaan dan 
bantuan bagi mengurangkan kesusahan 
yang dialami oleh ramai orang. 

Komiti Pembangunan Insan Katedral 
Sacred Heart (SHC-HDC) dengan ker-
jasama Mercy Malaysia serta beberapa 
individu, telah mengumpul dana lebih 
RM25,000 demi meringankan beban 
penduduk Semporna yang kekuran-
gan bekalan susu bayi semasa Perintah 
Kawalan Pergerakan Peningkatan Sasa-
ran (TEMCO) baru-baru ini. 

TEMCO yang dikuatkuasa oleh kera-
jaan Negeri Sabah pada 29 Sept bagi 
membendung penularan gelombang 
kedua coronavirus telah menyebabkan 
kawasan pantai timur Sabah kekurangan 
bekalan susu dan beberapa keperluan. 

Menurut laporan akhbar tempatan, aki-
bat ketiadaan bekalan susu bayi, ibu bapa 
terpaksa memberi minum air bergula ke-
pada anak-anak mereka. Ini disebabkan 
kebanyakan keluarga terjejas ini merupa-
kan keluarga yang harus di kuarantin. 

Tanpa berlengah, SHC-HDC segera 
melancarkan kempen amal mengum-

pulkan susu tepung. Kempen ini men-
dapat sambutan menggalakkan daripada 
“orang-orang Samaria yang baik hati”, 
mereka bukan sahaja menyumbang 
produk susu malah dalam bentuk wang. 
Mercy Malaysia sebagai pusat mengum-
pul sumbangan, turut bertanggungjawab 
menghantar bekalan tersebut kepada para 

mangsa. Bekalan pertama telah diagih-
agihkan pada 16 Oktober di Semporna.   

Semporna merupakan antara daerah 
di Sabah yang mempunyai bilangan kes 
jangkitan Covid-19. Jabatan Kesiha-
tan Sabah melaporkan pada 20 Oktober 
2020, terdapat sebanyak 967 kes positif 
Covid-19 di daerah tersebut. — CS 

Sumbangan susu bayi untuk penduduk 
TEMCO di Semporna 

Gereja Katolik dengar ratapan 
para migran 

KUCHING: Uskup Agung Kucing, Simon Poh, 
meminta umat beriman agar mematuhi SOP dan 
menggelakkan kesesakan di kawasan perkuburan 
khususnya pada 30 Okt hingga 2 November, Hari 
para Arwah.

Prelatus itu mengumumkan bahawa para pegawai 
RELA dan pengawal keselamatan Gereja akan ber-
tugas sepanjang empat hari tersebut, dari jam 7.00 
pagi hingga jam 5.00 petang bagi membantu serta 
mengawal bilangan umat untuk berada di kawasan 
perkuburan dan kolumbarium.

“Upacara pemberkatan kuburan dan kolumbarium 
akan dilakukan pada 2 Nov namun bilangan umat 
adalah dihadkan mengikut keluasan tempat mis-
alnya kawasan perkuburan Katedral St Joseph terhad 
kepada 600 umat bagi satu-satu masa dan 130 umat 
bagi Kolumbarium St Peter,” kata Uskup Agung 
Poh.

Kanak-kanak di bawah 12 tahun tidak dibenarkan 
untuk menghadiri upacara pemberkatan kuburan 
buat masa ini. 

Disebabkan gelombang kedua pandemik, Uskup 
Agung menasihati agar keluarga melawat kuburan 
pada hari lain sepanjang bulan November. Prelatus 
itu juga meminta umat yang melawat kuburan agar 
menjaga keselamatan diri serta kebersihan kawasan 
perkuburan. 

Umat diminta patuhi 
SOP, elak sesak sempena 
Hari Para Arwah


