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Janganlah hendaknya kamu khuatir tentang apapun 
juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan-
mu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan den-
gan ucapan syukur. Damai sejahtera  Tuhan yang 
melampaui segala akal, akan memelihara hati dan 
fikiranmu dalam Kristus Yesus.

Filipi 4:6-7 

Sri Paus seru model baharu 
ekonomi untuk membangun 
dunia pasca pandemik 
VATIKAN: Sri Paus Fransiskus meng-

gunakan audiensi bersama umat 
awam setiap hari Rabu untuk model 

ekonomi baharu bagi membantu membangun 
kembali dunia selepas pandemik coronavirus.
Dalam audiensinya di Halaman San Damaso, 
di dalam istana kerasulan Vatikan, 30 Sep-
tember, Sri Paus mengkritik "teori trikle-
down” yang mengusulkan bahawa pelepasan 
cukai bagi mereka yang berpendapatan tinggi 
akan memberikan keuntungan ekonomi bagi 
masyarakat lain.

Prelatus itu mengatakan, “Dan tentunya 
kita tidak dapat berharap terhadap  model 
ekonomi yang mendasari pembangunan 
yang tidak adil dan tidak berkesinambun-
gan untuk menyelesaikan masalah kita. Itu 
tidak dan tidak akan, walaupun beberapa 
nabi palsu terus menjanjikan ‘trickle-
down’ yang tidak akan pernah terjadi.”

Ucapan Bapa Suci pada hari Rabu itu men-
gakhiri katekesis bertajuk, “Menyembuhkan 
Dunia” yang dilancarkan oleh Sri Paus pada 5 
Ogos. Katekesis ini memfokuskan bagaimana 
doktrin sosial Gereja dapat membantu dunia 
untuk pulih dari kerosakan yang dibawa oleh 
COVID-19, yang telah membunuh lebih dari 
satu juta orang di seluruh dunia.

Rangkaian katekesis itu menyentuh tema 
yang diharapkan dapat dikembangkan dalam 
ensiklik terbaharunya, Fratelli tutti, yang 
akan diterbitkan pada hari Ahad, 4 Oktober. 

Audiensi itu dimulakan dengan pembacaan 
dari Ibrani 12:1-2 am beberapa bahasa di mana 
Rasul Paulus mendesak orang Kristian untuk 
menjaga "mata mereka pada Yesus, pemimpin 
dan sempurna dalam iman."Mengimbas se-
mula rangkaian katekesis itu, Sangti Papa 
mengatakan, “Dalam beberapa minggu tera-

khir, kita telah merenungkan bersama, dalam 
terang Injil, tentang bagaimana menyembuh-
kan dunia yang menderita penyakit yang di-
tonjolkan dan menyerlah akibat pandemik. 
Penyakit itu sudah ada dan pandemik telah 
membuktikannya, malah menonjolkannya.”

Kita telah menempuh jalan martabat, soli-
dariti dan subsidiari, jalan yang mustahak 
untuk meningkatkan martabat manusia dan 
kebaikan bersama. Dan sebagai murid Yesus, 
kita telah mengusulkan untuk mengikuti lang-
kah-langkah-Nya, memilih orang miskin, me-
mikirkan kembali penggunaan barang-barang 
material dan mengurus planet bersama kita. "

Lanjutnya, “Di tengah-tengah pandemik 
yang menimpa kita, kita telah menerapkan 
prinsip-prinsip doktrin sosial Gereja, mem-
biarkan diri kita dipandu oleh iman, harapan 

dan amal. 
Di sini kita telah mendapat pertolongan 

yang kuat untuk menjadi transformer yang 
bermimpi besar, yang tidak dihentikan oleh 
kejahatan yang memecah belah dan menyak-
itkan, tetapi yang mendorong generasi dunia 
baru dan lebih baik."

Fransiskus mencabar para penziarah, yang 
duduk berjarak sebagai langkah keselamatan 
mencegah penyebaran COVID-19, untuk ter-
us memerhatikan Kristus.

"Yesus, yang memperbaharui dan men-
damaikan setiap makhluk, memberi kita 
karunia yang diperlukan untuk mengasihi 
dan menyembuhkan sebagaimana Dia tahu 
bagaimana melakukan, mengurus semua tan-
pa perbezaan berdasarkan bangsa, bahasa atau 
bangsa," katanya.

"Yesus, yang memperbaharui dan men-
damaikan setiap makhluk, memberi kita 
karunia yang diperlukan untuk mengasihi 
dan menyembuhkan sebagaimana Dia tahu 
bagaimana melakukan, mengurus semua 
tanpa perbezaan berdasarkan bangsa, bahasa 
atau bangsa."

Katanya, “Umat Kristian dipanggil un-
tuk menolong masyarakat keluar dari pan-
demik dengan “cara manusia,” dan bukan 
“cara mekanik,” dengan memperlihatkan 
kelembutan yang merupakan “tanda ke-
hadiran Yesus”.

Bapa Suci menekankan, “Virus kecil terus 
menyebabkan luka dalam dan memperlihat-
kan kelemahan fizikal, sosial dan rohani kita. 
Ini telah menampakkan ketidaksetaraan besar 
yang berlaku di dunia: ketidaksamaan pe-
luang, ketidaksamaan barang, ketidaksamaan 
akses ke penjagaan kesihatan, ketidaksamaan 
teknologi, pendidikan: berjuta kanak-kanak 
tidak dapat bersekolah, dan senarai itu terus 
berjalan. "

"Ketidakadilan ini tidak semula jadi dan 
tidak diundang. Mereka adalah karya manu-
sia, mereka berasal dari model pertumbuhan 
yang terlepas dari nilai yang paling dalam ... 
Dan ini telah membuat banyak orang kehilan-
gan harapan dan telah meningkatkan ketidak-
pastian dan penderitaan. Itulah sebabnya, un-
tuk keluar dari pandemik, kita harus mencari 
penawarnya

Sri Paus menyeru, “Kita harus segera bek-
erja untuk menghasilkan polisi yang baik,  un-
tuk merancang sistem organisasi sosial yang 
memberi penghargaan kepada penyertaan, 
perawatan dan kemurahan hati, bukannya si-
kap tidak peduli, eksploitasi dan kepentingan 
tertentu." — CNS 

Vatikan usul pembaharuan perjanjian pelantikan Uskup China
VATIKAN: Vatikan telah mengusulkan ke-
pada pemerintah China agar mereka mem-
perpanjang perjanjian yang ditandatangani 
pada tahun 2018 mengenai pelantikan para 
uskup.

Perjanjian itu akan berakhir pada 22 Ok-
tober. 

"Menjelang Oktober diharapkan cadangan 
Vatikan untuk memperpanjang perjanjian 
sementara dan ad experimentum (berdasar-
kan eksperimental)," tulis Andrea Tornielli, 
pengarah editorial Vatikan untuk Dikasteri 
Komunikasi. 

Pandemik COVID-19 dan sekatan per-

jalanan telah melambatkan rundingan untuk 
memperpanjang perjanjian, kata Tornielli, 
tetapi "hasilnya positif, walaupun terbatas, 
dan menyarankan untuk meneruskan penera-
pan perjanjian itu untuk jangka waktu yang 
ditentukan."

Artikel Tornielli di Vatican News dan di 
L'Osservatore Romano diterbitkan pada 29 
September, sehari sebelum Setiausaha Ne-
gara AS, Mike Pompeo dijadualkan tiba di 
Roma untuk persidangan mengenai kebeba-
san beragama dan pertemuan dengan para 
pegawai Sekretariat Negara Vatikan.

Pompeo mendesak untuk berhati-hati 

dalam memperbaharui perjanjian itu, dan 
telah menulis sebuah artikel untuk majalah 
First Things pada 18 September yang mem-
inta Vatikan menggunakan "saksi moral dan 
kewibawaannya untuk menyokong penganut 
agama China."

Tornielli menulis bahawa sejak Vatikan 
mengumumkan perjanjian itu, ia menjelas-
kan bahawa ia tidak meliputi "hubungan 
diplomatik langsung antara Takhta Suci dan 
China, status perundangan Gereja Cina Ka-
tolik, atau hubungan antara paderi dan pihak 
berkuasa negara itu. . "

Sebagai gantinya, perjanjian itu hanya 

berkaitan dengan "proses pelantikan para 
uskup: persoalan penting untuk kehidupan 
gereja dan untuk persatuan yang diperlukan 
antara paderi Gereja Katolik China dengan 
uskup Roma dan dengan para uskup serata 
dunia."

Oleh itu, matlamat perjanjian sementara 
tidak hanya bersifat diplomatik, apalagi 
politik, ”katanya. Itu "selalu pastoral. Objek-
tifnya adalah untuk mengizinkan penganut 
Katolik memiliki para uskup dalam hubun-
gan penuh dengan pengganti Petrus yang 
pada masa yang sama, diiktiraf oleh pihak 
berkuasa Republik Rakyat China." — CNS 

Sri Paus Fransiskus bertemu dengan para penziarah selepas menyampaikan katekesis 
di San Damaso, 9 Sept, 2020. Gambar: CNS. 
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Wajah tersembunyi Iblis
Kita cenderung naif tentang 

kejahatan, paling tidak 
seperti apa yang terlihat 

dalam kehidupan sehari-hari. 
Gambaran silap mengenai keja-
hatan terbentuk dari pengaruh 
gambar-gambar yang diambil 
dari mitologi, pemujaan agama, 
dan dari buku-buku dan filem 
yang menggambarkan kejahatan 
kuasa ghaib yang kuat serta amat 
jahat. 

Iblis menghantui rumah-rumah, 
muncul di kawasan-kawasan ter-
tentu, dipanggil oleh papan 
Ouija, badan-badan yang hodoh 
dan diusir dengan percikan air 
suci. 

Apa sahaja kejahatan yang ada 
di dalam konsep kekuatan iblis 
ini (dan anda boleh memper-
cayainya atau tidak) secara tidak 
langsung diliputi oleh wajah 
hodoh serta jahat yang biasa dili-
hat oleh kita dari siaran berita, 
nyata setiap hari dalam kehidu-
pan biasa, tetapi ia juga sebena-
rnya ada dalam diri kita, wajah 
kita pada hari tertentu.

Selalunya kita buta terhadap 
kejahatan tersembunyi yang ter-
jadi di dalam diri kita, merobek 
komuniti, dan memakan Tuhan 
dan kebaikan. Injil dapat mem-
bantu kita memahami perkara ini.

Dalam Injil, yang jahat mem-
punyai dua nama kerana kejahat-
an bekerja dengan dua cara. 
Kadang-kadang Injil memanggil 
kekuatan jahat “Iblis” manakala 
pada masa lain, mereka disebut 
“Syaitan”. Apa perbezaannya? 

Pada akhirnya mereka berdua 

merujuk pada kekuatan yang 
sama (atau orang) tetapi nama 
yang berbeza merujuk kepada 
cara yang berbeza di mana keja-
hatan berfungsi. 

Syaitan, dalam bahasa Yunani, 
bermaksud memfitnah dan mer-
obek sesuatu. Ironinya, Iblis ber-
maksud sebaliknya. Ini bermak-
sud menyatukan sesuatu, tetapi 
dengan cara yang sakit dan jahat.

Jadi kejahatan bekerja dengan 
dua cara: perbuatan jahat yang 
berfungsi dengan memecah-
belahkan kita antara satu sama 
lain, merobek-robek kita, dan 
membuat kita biasa memfitnah 
satu sama lain sehingga masyara-
kat  atau terpisah selamanya 
kecemburuan dan tuduhan.

Syaitan pula, melakukan seba-
liknya, untuk hasil yang sama. 
Setan menyatukan kita dengan 
cara yang sakit, iaitu melalui 
cengkaman  histeria besar-besa-
ran, hype sosial, ideologi yang 
melayani diri sendiri, rasisme, 
seksisme, iri hati, kebencian dan 
dalam sekumpulan cara jahat lain 
untuk menarik kita menjadi 
pengikut kebencian, menjadi ahli 
dalam geng rogol, melanggar 
undang-undang besar-besaran 
serta penyaliban. 

Kekuatan syaitan itulah yang 
mengatur penyaliban Yesus.

Ketika kita melihat dunia kita 
hari ini, dari politik hingga media 
sosial hingga apa yang berlaku di 
dalam kalangan agama kita, kita 
harus buta untuk tidak melihat 
kekuatan “iblis” dan “syaitan” 
sedang bekerja (bagaimanapun 

anda secara tentukan dan gam-
barkan secara peribadi).

Di mana kita melihat syaitan 
bekerja? Pada asasnya di mana 
sahaja. Hari ini, di mana-mana 
sahaja, anda melihat orang meny-
emai perpecahan, menyemai  
motif palsu kepada orang lain, 
meminta mereka tidak percaya 
d a n  m e n j a u h k a n  d i r i . 
Sesungguhnya, inilah elemen 
dominan yang kita lihat dalam 
politik dan media sosial kita.

Hasilnya adalah perpecahan 
masyarakat, kebuntuan dalam 
politik kita, keruntuhan kesopan-
an, hilangnya kepercayaan terha-
dap makna kebenaran, kepercay-
aan puas bahawa naratif idio-
sinkratik kita sendiri berfungsi 
sebagai kebenaran, dan peng-
abaian universal mengenai unsur 
amal. 

Hari ini kita menyaksikan per-
pecahan kepercayaan dan kes-
opanan yang berbahaya, dit-

ambah dengan kemerosotan keju-
juran sederhana. Iblis mesti terse-
nyum.

Di mana kita melihat syaitan 
bekerja? Mereka ada di mana-
mana. Semakin banyak kita 
berundur untuk berpuak-puak, 
menubuhkan kumpulan sendiri, 
bersama dengan orang lain yang 
berfikir seperti kita dan mempun-
yai kepentingan diri yang sama 
untuk dilindungi. Walaupun ini 
boleh menjadi perkara yang baik, 
ia menjadi tidak baik ketika kita 
bersatu dengan cara yang berakar 
pada ideologi melayani diri, hak 
istimewa ekonomi, perkauman, 
seksisme, nasionalisme palsu, iri 
hati, dan kebencian.

Apabila ini berlaku, kumpulan 
kita berhenti menjadi sebuah 
komuniti dan menjadi penggang-
gu, orang yang sakit, yang pada 
akhirnya, apa pun slogan khasnya 
yang tersembunyi, akhirnya 
melaungkan, seperti yang dilaku-
kan oleh orang banyak pada hari 
Jumaat Agung, “Salibkan dia! 
Salibkan dia!” 

Adalah penting bahawa dalam 
Injil hampir setiap kali ia men-
gatakan “orang banyak”  ia digu-
nakan secara menyakitkan. 
Pengulas mengatakan kepada kita 
bahawa hampir tanpa pengecual-
ian setiap kali kata “orang ban-
yak” muncul dalam Injil, ia dapat 
didahului dengan kata sifat “tidak 
berakal”.

Orang ramai tidak berfikir pan-
jang; lebih buruk lagi, mereka 
biasanya mengatur atau menye-
babkan penyaliban. Novelis ter-

kenal Czech, Milan Kundera 
menyoroti ini ketika dia berkong-
si kebimbangan kuatnya terhadap 
“perarakan besar”, ia umpama 
demam yang pada umumnya 
menyerang orang ramai dan, 
dalam masa singkat, mendorong 
mereka melaungkan “Lepaskan 
Barabbas! 

Manakala terhadap Yesus, mer-
eka berteriak, “Salibkan Dia!” 
Dan bagi Yesus, salibkan Dia!” 
Inilah wajah syaitan dalam 
kehidupan biasa, wajah jahat 
yang sebenarnya.

Kita perlu menamakannya hari 
ini kerana kita melihat polarisasi 
yang semakin sengit dan pahit di 
dalam keluarga,  komunit i , 
kawasan kejiranan, bandar, dan 
negara kita. 

Faksionalisme, kemarahan, 
kepahitan, ketidakpercayaan, 
tuduhan, dan kebencian semakin 
meningkat di mana-mana, bahkan 
di dalam keluarga kita sendiri di 
mana kita merasa lebih sukar dan 
sukar untuk duduk bersama, bersi-
kap sopan antara satu sama lain, 
dan bercakap melalui politik, sos-
ial ,  dan perbezaan moral . 
Malangnya, walaupun wabak 
maut yang mengancam kita semua 
telah berusaha untuk memecah 
belah dan bukannya menyatukan 
kita.

Ibllis biasanya tidak mempunyai 
wajah dan situasi syaitan seperti 
dalam filem Rosemary's Baby; 
tetapi ia boleh dirasai dan nuansa 
pada siaran berita malam ini. — 
Hakcipta Terpelihara 1999-2020 
@ Fr Ron Rolheiser 1999-2020 

Kata orang, cinta itu buta. 
Jadi sesiapa yang jatuh 
cinta, perlu bersedia 

menerima risikonya.
Tuhan sendiri telah mengalami 

risiko cinta ini apabila Dia men-
ciptakan manusia menurut gam-
baran- Nya sendiri, mempunyai 
kepintaran dan kebebasan yang 
boleh menerima atau menolak-
Nya. Kisah yang paling sedih 
adalah apabila leluhur kita yang 
pertama,  Adam dan Hawa 
memilih untuk tidak taat kepada 
Tuhan lalu menjadikan semua 
umat manusia mempunyai dosa 
asal.

Perkara sama terjadi apabila 
Tuhan memilih bangsa Israel. 
Walaupun dijaga oleh Tuhan 
dengan cukup baik, namun dasar 
manusia, mereka lebih suka 
untuk tidak taat kepada-Nya.

Demikian juga di  dalam 
perumpamaan Injil hari ini ten-
tang penyewa-penyewa kebun 
yang jahat itu. Ketika tuan tanah 
mengirim orang suruhannya 
untuk meminta hasil bahagi-
annya, orang marah malah 
anaknya sendiri dihina dan 
dibunuh oleh para penyewa 
tanah tersebut.

Maka tidak hairanlah para 
penyewa tersebut dihukum dan 

kebun tersebut diambil kembali 
oleh tuan tanah tersebut lalu dis-
ewakan pada orang lain.

Orang-orang yang baru ini 
pula adalah orang-orang Yahudi, 
bukan Yahudi dan kita sekarang 
yang telah menjadi umat Tuhan 
yang terdiri daripada pelbagai 
suku dan bangsa.

Di dalam kisah cinta Tuhan 
kepada manusia pilihan-Nya ini, 
kita dapat melihat kasih Tuhan 
sedang berkarya. Bahawa kasih, 
menurut sifatnya yang sebenar, 
adalah bebas. Maka di sanalah 
sebenarnya titik kelemahan 
tersebut terjadi. 

Walaupun Tuhan mengharap-
kan agar kita menggunakan 
kepintaran kita serta kebebasan 
kita secara bertanggungjawab 
iaitu membalas tawaran cinta-
Nya melalui pelayanan kita terh-
adap-Nya dan sesama kita, 
namun kitapun boleh menyalah-
gunakannya untuk tidak taat 
kepada-Nya. 

M a k a  p e r s o a l a n n y a , 
bagaimanakah kita dapat meng-
gunakan rahmat cinta kasih ini?

Pertama, memang ada orang 
yang dapat menyalahgunakan 
rahmat cinta kasih ini. Perkara 
ini terjadi apabila kita lebih suka 
menyakiti orang daripada mem-

bantunya atau memberi kata-kata 
kesat daripada memberi kata-
kata hiburan dan yang memberi 
semangat.

Dengan kata lain, kita lebih 
suka bersikap kasar terhadap ses-
ama daripada bersikap lemah 
lembut.

Kedua, ada orang yang bersi-
kap baik hanya apabila ada 
atasan atau orang yang berwiba-
wa melihatnya. “Yang penting, 
jangan kedapatan” kata mereka, 
“Sebab bukankah orang lain pun 
buat begitu?” Tetapi jika sikap 
kita demikian, jangan lupa Tuhan 
sentiasa dapat melihat bukan 
hanya sikap tapi apa yang kita 
fikirkan jauh di dalam lubuk hati 
kita.

Di dalam dua perkara itu tadi, 
penggunaan rahmat cinta kasih 
Tuhan tidak akan membawa 
apaapa hasil yang diharapkan 
Tuhan. Sebab bukan khabar 
gembira yang kita wartakan teta-
pi sebaliknya kita menjadi peng-
hambat saluran kasih Tuhan 
tersebut kepada sesama kita.

Tentunya menjadi Kristian 
sahaja belum cukup hanya den-
gan menghindari dosa.

Kita dipanggil untuk melaku-
kan yang terbaik dan melakukan 
lebih daripada sekadar melak-

sanakan kewajipan belaka. Ini 
bererti berani mengambil risiko 
walaupun sikap kita yang baik 
itu di salah fahamkan atau dis-
alahgunakan pula. 

Jangan sampai kita berhenti 
berbuat yang baik membimbing 
sesama kita kepada kebaikan 
untuk menjadi anak-anak Tuhan 
yang terpuji.

Walaupun perumpamaan terse-
but ditujukan kepada para Farisi 
dan Saduki, namun ia tetap ber-
laku juga kepada kita semua seb-
agai suatu amaran agar kita tetap 
berwaspada dengan tingkah laku 
kita. 

Memang kita sungguh diberka-
ti dengan iman Kristian yang kita 
amalkan sekarang ini, tetapi 
apakah kita sungguh menghasil-
kan buah yang diharapkan oleh 
Tuhan? 

Atau adakah agama bagi kita 

sudah menjadi kebiasaan sehing-
ga sikap kita endah tidak endah 
sahaja? Hanya menunaikan kew-
ajiban seadanya, rajin ke gereja 
pada hari Ahad, memberi derma, 
koleksion, menyambut Tubuh 
Kristus kerana terikut arus orang 
yang pergi menyambut dan begi-
tu seterusnya tanpa apa-apa 
kesan di dalam kehidupan?

Akhirnya kita perlu senantiasa 
sedar bahawa segala anugerah, 
bakat, talenta yang Tuhan beri-
kan pada kita itu perlu kita kong-
sikan dengan sesama sesuai den-
gan keadaan, masa dan tempat.

Sebab jika kita gagal maka 
nampaknya kita kehilangannya 
kerana, “Kebun anggur akan dis-
ewakan kepada penggarap-peng-
garap lain, yang akan menyerah-
kan hasilnya kepada-Nya pada 
waktunya” (Mat 21:4). — santa-
pan rohani 

HARI MINGGU BIASA KE-27
TAHUN A
YesaYa 5:1-7;
Filipi 4:6-9;

Matius 21:33-43

Melanjutkan karya penyelamatan Tuhan 
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KOTA KINABALU: Uskup Agung John 
Wong berkata Gereja sentiasa bersedia 
menghulurkan tangan kepada migran yang 
merantau dan mencari nafkah di negeri ini.

Katanya Gereja selaku Ibu dan Guru 
kepada semua insan, sentiasa membantu 
para migran atau perantau dari negara lain 
tanpa mengira alasan yang menyebabkan 
seseorang itu merantau di bumi ini “kerana 
setiap insan itu berharga di mata Tuhan,” 
kata Uskup Agung Kota Kinabalu itu.

Dia berkata ini semasa Misa Kudus mer-
ayakan Hari Migran dan Perantau Sedunia 
pada 26 Sep secara online melalui laman 
Youtube Keuskupan Agung “Archdiocese 
of Kota Kinabalu”.

Gereja Universal meraikan Hari Migran 
dan Perantau Sedunia tahun 2020 den-
gan tema “Dipaksa melarikan diri seperti 
Yesus”.

Kata Uskup Agung tema ini diilhamkan 
oleh kehidupan Tuhan Yesus sendiri kerana 
sejak kecil lagi dia sudah berada dalam 
keadaan yang sulit sebagai seorang pelar-
ian di mana dia terpaksa melarikan diri ke 
Mesir bersama ibu bapa-Nya kerana diburu 
oleh Raja Herodes.

Bercakap kepada para migran dan peran-
tau yang berada di negeri ini, Uskup Agung 

memberikan kata-kata sokongannya:
“Kadangkala disebabkan oleh keadaan 

kemiskinan, ada yang terdorong untuk mer-
antau ke negara lain untuk membina hidup 
yang lebih selesa bagi diri dan keluarga. 

"Ada pula yang terpaksa melarikan diri 
kerana terdapat penindasan dan ancaman di 
negara asal.

“Pastikanlah kamu menjadi keluarga 
dan buruh migran yang hidup bermartabat, 
aman dan legal. Dengan kata lain, patuhilah 
undang-undang negara ini, bekerjalah den-
gan rajin dan bertanggungjawab.

“Jika kamu dapat buat demikian, kamu 
tidak perlu merasa takut dengan mana-

mana pihak sebab kamu bukan penjenayah. 
Malahan kehadiran kamu akan menyum-
bangkan kepada perkembangan sosio-
ekonomi negeri ini.

“Anggaplah Gereja lokal sebagai komu-
niti  kamu. Jangan segan untuk melibatkan 
diri dalam kegiatan Gereja, Kongsikanlah 
kemahiran, talenta, tenaga dan masa lapang 
kamu demi pembangunan komuniti paroki 
kamu di sini,” kata Uskup Agung.

Selama enam bulan pandemik COV-
ID-19 melanda negara ini, Uskup juga 
mengakui bahawa ramai para migran 
terkesan akibat krisis ini seperti dihentikan 
kerja, dikurangkan gaji, tidak punya beka-

lan dapur, hidup dalam kebimbangan dan 
ditangkap kerana pas kerja mereka mati se-
masa pandemik.

Bagi meringankan beban mereka, Ger-
eja Katolik telah membantu seramai 1,400 
keluarga dengan mengedarkan barangan 
dapur.

Uskup juga memuji ketabahan para 
migran menghadapi semua rintangan se-
masa pandemik, “Usaha kamu saling men-
dukung dan memperhatikan iman dan ke-
bajikan sesama amatlah dipuji.” Katanya 
ketabahan yang dipraktikkan oleh mereka 
ini harus dicontohi oleh penduduk tempa-
tan negeri ini. — Linda Edward, CS 

Menjadi keluarga dan buruh 
migran yang bermartabat

Soalan: Ibu saya aktif di gereja, sedangkan 
bapa amat sibuk mengurus perniagaannya. 
Bapa sering menegur ibu kerana banyak meng-
habiskan waktu untuk urusan gereja. 
Sebaliknya, ibu juga kerap marah kepada bapa 
kerana jarang ke gereja. Situasi ini membuat 
saya tidak tenang kerana sering mendengar ibu 
dan bapa bertengkar. Apa yang harus saya 
lakukan agar ibu bapa saya saling menghormati 
dan menyokong setiap aktiviti mereka? Terima 
kasih.— Daisy 

Jawaban: Hai Daisy, saya ingin memberi gam-
baran tentang beberapa “tugas” kita sebagai ang-
gota sebuah komuniti atau masyarakat. 

Ada be–berapa tugas yang perlu kita ketahui 
dan penuhi, agar kita dapat menjadi anggota dan 
diterima oleh jaringan masyarakat. Apabila kita 
menjalankan tugas dan peranan dalam keluarga 
dan masyarakat secara seimbang, semuanya akan 
selaras dan membawa kebahagiaan dalam hidup.

Secara tidak langsung, peranan kita dalam kel-
uarga juga memberi tugas dalam kehidupan. 
Peranan sebagai “bapa” yang biasa dianggap 
sebagai “kepala keluarga”, mempunyai tugas 
sebagai pencari nafkah yang utama. Oleh itu, 
bapa harus bekerja mencari nafkah bagi keluarg-
anya. Jadi, seorang bapa akan menghabiskan 
sebahagian besar waktunya untuk fokus bekerja. 
Selain itu, tugas penting lain sebagai kepala kelu-

arga adalah memimpin keluarga. Dia yang 
menentukan, akan “dibawa ke mana” atau “men-
jadi seperti apa” keluarganya. Maka, keutamaan-
nya adalah bekerja dan memimpin keluarga.   

Peranan ibu tentu mempunyai tugas yang ber-
beza dengan bapa. Tugas utama ibu adalah men-
dampingi dan membantu bapa, menguruskan  
keluarga. Dia yang mengatur segala urusan dalam 
menjalankan rumah tangga. Ibu yang mengatur 
kewangan, menu makan sehari-hari, bahkan 
kadang juga menentukan dress code (tata busana) 
yang dikenakan anggota keluarganya.

Manakala tugas utama anak-anak adalah mem-
persiapkan diri menjadi penerus keluarga dengan 
membentuk keluarga baharu nantinya. Maka, 
seorang anak harus banyak belajar, memper-
siapkan diri untuk menjadi ayah atau ibu.

Selain tugas-tugas domestik itu, para anggota 
keluarga juga mempunyai tugas awam, iaitu terli-
bat dalam kegiatan komuniti di sekitar. 

Sebagai warga negara Malaysia yang mempun-
yai Rukun Negara, kita tentu harus hidup berlan-
daskan pada prinsip-prinsipnya. Prinsip pertama 
Rukun Negara ialah Kepercayaan kepada tuha. 
Oleh itu kita harus memelihara hidup berketu-
hanan dengan tidak hanya beribadat, tapi juga 
mengikuti kegiatan keagamaan lain, seperti pen-
dalaman Kitab Suci, berdoa bersama dalam 
komuniti dan lain-lain. 

Tugas awam lain adalah terlibat di lingkungan 

tempat tinggal seperti mengikuti kerja bakti,  per-
temuan warga, dan sebagainya.

Agar dapat hidup secara harmoni, tugas domes-
tik dan awam harus dilaksanakan seimbang. 
Idealnya semua anggota keluarga dapat memen-
uhi semua tugas itu, tetapi tidak semua keluarga 
dapat memenuhi yang ideal tersebut. 

Apabila waktu bapa sebahagian besarnya habis 
menjalankan tugas domestik, sementara ibu atau 
anak-anak mempunyai lebih banyak waktu luang, 
maka ibu atau anak-anak dapat menjadi “duta” 
bagi keluarga tersebut dalam kegiatan awam di 
gereja atau di lingkungan, untuk menggantikan 
tugas bapa. Apabila ibu sedang disibukkan oleh 
tugas awamnya, maka anak dapat menjalankan 
tugas domestik ibu, supaya “urusan dalam neg-
eri” tidak terbengkalai.

Ini penting, pembahagian tugas domestik dan 
awam itu harus sepakat dalam seluruh anggota 
keluarga. Hal ini juga untuk menjaga keseimban-
gan dalam keluarga itu sendiri, mahupun keluarga 
sebagai sebahagian dari masyarakat. 

Jangan sampai, semua anggota keluarga ter-
fokus pada tugas domestik, sehingga tugas awam 
diabaikan atau sebaliknya. 

Oleh itu, komunikasi dalam keluarga menjadi 
kunci penting dalam pembahagian dan pelaksan-
aan tugas-tugas tersebut. — George Hardjanta 
Pensyarah Psikologi Unika Soegijapranata, 
Semarang

Bapa sibuk bisnes, ibu sibuk di Gereja

MANGGATAL:  Meskipun terlewat dari-
pada jadual asal akibat daripada virus pan-
demik Covid-19 yang melanda seluruh 
negara, kini para calon baptis seramai 18 
orang akhirnya menerima Sakramen Pem-
baptisan dalam Misa Kudus yang disem-
purnakan oleh Fr Mitchelly Kiun di Gereja 
Good Shepherd pada 20 Sept 2020.

Fr Mitchelly dalam homilinya mengin-
gatkan kepada para baptisan baru untuk 
terus berkembang dalam kekudusan dan 

berkontribusi kepada pertumbuhan Gereja 
dalam pelayanan.

Antara yang dibaptis pada tahun ini ialah 
seorang ibu berserta dua orang anak, se-
orang bapa berserta tiga orang anaknya, 
pasangan adik beradik dan seorang dari de-
nominasi lain (Basel).  

Baptisan baru ini juga telah menerima 
Komuni Pertama pada 27 Sept dan Sakra-
men Penguatan yang dijadualkan pada 4 
Okt 2020. — CS

18 katekumen dibaptis di Good Shepherd Menggatal 
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Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik,
Dalam pembacaan In-
jil minggu ini,kita akan 
mendengar mengenai 
penggarap-penggarap ang-
gur yang tamak malah 
membunuh anak tuan pu-
nya ladang anggur. 
Adik-adik,kadang-ka-

dang kita selalu menolak 
sesuatu yang baik mis-
alnya kita menolak makan 
buah-buahan sebaliknya 
mahu makan gula-gula 
atau menonton TV dari-
pada berdoa. 
Adik-adik,terdapat ban-

yak godaan dan percubaan 
dalam dunia ini. Oleh itu, 
mari kita sentiasa berdoa, 
membaca Kitab Suci agar 
kita kuat menahan serta 
menolak godaan. 
Pada bulan Oktober ini, 

ia juga dikenali sebagai 
bulan berdoa Rosari.
Adik-adik, pembacaan 

Injil minggu ini juga meng-
ingatkan kita bahawa wa-
laupun ada banyak percu-
baan dan godaan, tetapi 
Yesus adalah Juruselamat, 
Raja Abadi yang kemenan-
gan-nya pasti.

Auntie Melly 

Bulan Oktober merupakan bulan berdoa Rosari. Terdapat Empat 
Peristiwa dalam doa Rosari. Tuliskan misterium satu hingga lima 
dalam empat peristiwa rosari tersebut. Lakukan aktiviti ini bersama 
rakan-rakan atau keluarga adik-adik. 

Pada suatu malam, Yesus tidur di perahu yang turut  
dinaiki para rasul. Perahu itu hampir tenggelam kerana 

taufan dan ombak besar. Yesus memerintahkan angin dan 
taufan reda lalu danau itu kembali tenang. 

Dalam gambar di bawah, cari sepuluh ekor ikan. 

Akhirnya dia menyuruh 
anaknya kepada mereka, 
katanya, Anakku akan 

mereka segani (Mat 21:37) 

Mari Mewarna 
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KEMABONG: Kera-
sulan Belia Paroki 
Mission Kemabong 

menghiasi Program Belia 
Komisi Keuskupan Kenin-
gau pada 20 Sept lalu den-
gan mengajak kaum belia 
melakukan "Body Prayer"

Ia dimulakan dengan lagu, 
"Ku yang Terindah."

Kemudian Body Prayer dimula-
kan dengan Doa Bapa Kami dan 
Salam Maria, Mantra of Joy, Ke-
muliaan, O Signore Fa Di Me. 

Body prayer ini melibatkan 
gerakan-gerakan perlahan, 
dalam suasana doa dan hening. 
Misalnya mengangkat tangan 
sebagai tanda membuka diri ke-
pada Roh Kudus, membuka tan-
gan ke hadapan sebagai tanda 
menawarkan kebaikan dan rasa 
hormat kepada orang lain, me-
letakkan tangan ke hati sebagai 
tanda mengakui kehadiran Tu-
han dan sebagainya. 

Dalam siaran ini juga diselitkan 
perkongsian daripada seorang 
belia, Flerrentisha, bagaimana 
beliau menghadapi pandemik 

Covid-19 khususnya pada masa 
PKPP ini. 

Menurut Flerrentisha, "meski-
pun norma kehidupan saya 
banyak berubah tetapi peruba-
han itu membawa banyak yang 
positif dan kebaikan pada diri 
saya kerana sepanjang PKPP, 
banyak masa saya luangkan ber-
sama keluarga, berdoa juga ber-
cerita dengan Tuhan. 

Katanya, "Walaupun banyak 
program tidak dapat dilaksana-
kan sebelum ini, saya bersyukur 
kerana dapat meluangkan masa 
bersama Tuhan melalui doa, wa-
laupun berjauhan dengan para 
belia yang lain tetapi saya masih 
dapat mengikuti program roha-
ni secara online."

Rovelson Yakob, memberi 
lima perkara bagaimana beliau 
menghadapi masa PKPP ini. Per-
tama, katanya, beliau mengu-
tamakan kesihatan dengan sen-
tiasa membasuh tangan, apabila 
berada di tempat orang ramai 
pula, Rovelson patuh pada ama-
lan SOP dan menjaga jarak.

Kedua, hadapi masa sukar ini 
dengan tenang, hadapinya den-
gan keluarga, berbual dan ber-

santai dengan keluarga.
Ketiga: berdoa, ambil masa 

untuk berdoa agar pandemik ini 
tidak menular dan semua orang 
selamat, keempat, jika ada masa 
terluang, bacalah buku atau 
Alkitab dan kelima, lakukan ria-
dah yang selamat dan menyihat-
kan.  

Program online dari KBK Mis-
sion Kemabong ini diakhiri den-
gan lagu "Ku Mau Seperti-Mu 
Yesus."

Body Prayer bersama KBK 
Mission Kemabong

Belia Sipitang berdansa memuji Tuhan 
SIPITANG: "Ya Tuhan, pihak Komisi 
Belia Keuskupan telah merancang pro-
gram Online Belia pada tahun ini mela-
lui alam maya yang bertujuan untuk 
terus menghidupkan iman para belia di 
seluruh Keuskupan mahupun di seluruh 
dunia. Kami mohon kepada-Mu Tuhan 
agar Engkau mencurahkan berkat-Mu 
kepada semua pihak ..." demikian doa 
dari Kerasulan Belia Katolik Paroki St 
Yohanes Pembaptis, Sipitang.

Pada belia itu telah mempersem-
bahkan Worship Dance yang disiarkan 
melalui Youtube pada 6 Sept   yang lalu. 

Beberapa belia lelaki dan perempuan 
telah mempersembahkan beberapa tar-
ian yang diiringi lagu-lagu pujian. Tari-
an-tarian rohani ini direka oleh Rennie 
Renn Vitalis 

Di dalam siaran itu juga diselitkan ga-
bungan muzik moden dan tradisional 
(Sape) yang dimainkan oleh Awebester 
Joe Benedeh dan Aaron Sebastian

Diselitkan juga perkongsian belia, 
Sherlyn Christy Robert tentang apa 

yang beliau ingin syukuri dalam hidupn-
ya. Kata Sherlyn, "Saya sangat bersy-
ukur kerana masih diberikan nyawa dan 
kesihatan lebih-lebih lagi pada masa 

pandemik Covid-19. Selain itu, saya 
juga bersyukur dapat menyertai pro-
gram-program online

Walaupun banyak masalah dan per-

soalan tetapi dengan pertolongan dari-
pada Yesus ia dapat diatasi dengan 
mudah. Sherlyn juga mengongsikan 
petikan Alkitab tentang bersyukur iaitu 1 
Tes 5: 18, "Mengucap syukurlah dalam 
segala hal, sebab itulah yang dike-
hendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus 
bagi kamu."

Aaron Sebastian, seorang lagi belia 
Sipitang yang mengongsikan bagaima-
na beliau melihat kebesaran Tuhan 
sepanjang PKP bahawa Tuhan melind-
ungi dirinya dan keluarga dari bahaya 
jangkitan Covid-19. 

Aaron juga mengatakan, "Tuhan 
memberi kebolehan kepada saya untuk 
menjadi pemimpin doa dalam keluarga 
dan banyak lagi kebesaran Tuhan yang 
telah saya alami dan syukuri." 

Dalam doa penutup, para belia ber-
harap program belia tersebut dapat 
mengukuhkan lagi iman dan keper-
cayaan mereka terhadap Tuhan lebih-
lebih lagi pada masa percubaan ini. 
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Pendidik Katolik digesa bantu pelajar berani jadi saksi iman 

Viralkan kasih dan globalkan 
harapan dalam terang iman

KOTA VATIKAN: Mengakhiri 
rangkaian katekesis tentang kesan 
pandemik  virus corona, Sri Paus 
dalam audiensinya bersama umat 
awam, mengajak hadirin agar 
mengviralkan kasih dan mengglo-
balisasikan harapan dalam terang 
iman. Menyampaikan katekesis 
pada 30 September lalu, Sri Paus  
Fransiskus menyampaikan renun-
gan tentang merefleksikan jalan 
harapan dan cinta, saat dunia terus 
menderita, dan mengajak, “Mari 
viralkan kasih dan globalkan hara-
pan dalam terang iman.”

Sri Paus menyatakan bahawa 
“masyarakat yang adil dan setara 
adalah masyarakat lebih sihat” 
dan bersama-sama kita dapat bek-
erja menuju Kerajaan yang Kristus 
buka untuk kita, “Kerajaan terang 
di tengah kegelapan, kerajaan 
keadilan di tengah banyak kemara-
han, kerajaan sukacita di tengah-
tengah begitu banyak rasa sakit, 
kerajaan penyembuhan dan kese-
lamatan di tengah-tengah penyakit 
dan kematian.”

Dalam beberapa minggu tera-
khir, kata Sri Paus , “kita telah me-
renungkan bersama” tentang cara 
menyembuhkan dunia dari pend-
eritaan akibat pandemik . Sebagai 
murid-murid Yesus, “membiarkan 
diri dibimbing oleh iman, harapan 
dan kasih, kita mengusulkan untuk 
mengikuti langkah-langkah-Nya, 
berpihak kepada orang miskin, 
memikirkan kembali penggunaan 

barang-barang material dan men-
jaga rumah kita bersama.

Sri Paus kemudiannya menga-
takan, dengan berharap agar kita 
“tetap menatap Yesus” yang me-
nyelamatkan serta menyembuhkan 
dunia dan menjaga semua orang 
“tanpa membezakan ras, bahasa, 
mari kita t viralkan kasih dan glo-
balisasikan harapan dalam terang 
atau bangsa.” Untuk melakukan 

ini, dan mengikuti jejak-Nya, jelas 
Sri Paus , kita harus “merenungkan 
dan menghargai keindahan setiap 
manusia dan setiap makhluk,” se-
mua yang dikandung di hati Tuhan.

Dengan cara ini kita dapat men-
genali Kristus yang hadir di dalam 
diri saudara-saudari kita yang 
miskin dan menderita, untuk ber-
jumpa mereka dan mendengarkan 
tangisan mereka dan tangisan bumi 

yang menggema, lanjut Sri Paus . 
Dalam mengakui Kristus 

kita akan dapat meregenerasi 
masyarakat dan tidak kembali 
dalam apa yang disebut “kenor-
malan,” kata Sri Paus seraya men-
jelaskan bahawa normal yang per-
nah kita tahu adalah “sakit dengan 
ketidakadilan.”

Virus itu telah menyoroti be-
gitu banyak ketidakadilan, yang 
semuanya adalah akibat daripada 
umat manusia, lanjut Sri Paus . 
Sebaliknya, kita dipanggil untuk 
kembali ke keadaan biasa dalam  
Kerajaan Tuhan , “di mana ada 
roti untuk semua dan lebih banyak 
lagi untuk cadangan, organisasi so-
sial didasarkan pada sumbangan, 
perkongsian dan pembahagian,  
bukan pada memiliki, mengeluar-
kan dan mengumpulkan.”

“Untuk keluar dari pandemik , 
kita harus menemukan ubatnya bu-
kan hanya untuk virus corona, teta-
pi juga untuk virus-virus manusia 
dan sosial ekonomi yang hebat,” 
kata Sri Paus. — media Vatikan 

VATIKAN:  Sri Paus Fransiskus 
mendesak para pendidik Katolik 
di Filipina untuk membentuk para 
siswa tidak hanya menjadi pelajar 
yang berprestasi, tetapi juga men-
jadi saksi iman dan menjadi orang-
orang yang bertanggung jawab 
dalam masyarakat.

Seruan tersebut disampaikan Sri 
Paus dalam sebuah pesan kepada 
Asosiasi Pendidikan Katolik Filipi-
na (CEAP) yang mengadakan per-
temuan tahunannya secara online 
dari 21 - 25 September.

Dalam pesannya, Sri Paus Fran-

siskus mengatakan bahawa pen-
didikan Katolik tidak hanya men-
gajarkan pemikiran kritis tetapi 
juga harus mendorong “pembinaan 
dalam ajaran dan moral Kristian .”

Bapa Suci mengatakan dengan 
melakukan itu pendidikan akan 
menghasilkan lelaki dan wanita 
“yang bersedia untuk mengambil 
tanggung jawab yang lebih berat 
dalam masyarakat dan untuk men-
jadi saksi iman yang benar kepada 
dunia.”

Uskup San Jose, Msgr. Roberto 
Mallari, presiden Komisi Episko-

pal untuk Katekesis dan Pendidikan 
Katolik (ECCCE) dari konferensi 
para uskup Filipina, mengatakan 
bahawa sektor pendidikan adalah 
salah satu sektor yang “menghadapi 
cabaran berat” saat ini.

Uskup itu mengatakan sekolah 
harus memiliki model pembelajaran 
untuk memenuhi keperluan siswa di 
tengah-tengah pandemik  virus co-
rona.

Akan tetapi, Uskup Mallari men-
gatakan bahawa CEAP “tidak akan 
meringkuk dalam ketakutan mel-
ainkan akan berdiri teguh menjadi 

penjaga bagi para pelajar.” CEAP, 
yang didirikan pada tahun 1941 dan 
memiliki lebih dari 1,500 anggota, 
termasuk sekolah dan perguruan 
tinggi di 17 buah wilayah negara 
itu, beroperasi di bawah bimbingan 
ECCCE.

Fr Elmer Dizon, mantan pres-
iden CEAP, mengatakan bahawa 
pandemik yang berlanjutan mer-
ugikan misi tersebut namun para 
pendidik Katolik tetap berwaspada 
dan meskipun ada rintangan, usaha 
terus ditingkatkan. — LiCASnews.
com 

ROMA: “Seorang kanak-kanak 
untuk seorang guru, satu buku, dan 
satu pena dapat mengubah dunia,” 
kata advokat pendidikan Pakistan, 
Malala Yousafzai. Kata-kata Malala 
ini diulangi oleh Sri Paus Fransis-
kus dalam ucapannya kepada Si-
dang Umum PBB pada 25 Sept lalu. 

Sri Paus Fransiskus mengulangi 
desakannya terhadap para pem-
impin dunia agar memberikan per-
hatian khusus pada kanak-kanak 
yang hak-hak dasarnya telah dilang-
gar di tengah pandemik  virus co-
rona. “Kita tidak boleh gagal untuk 
mengakui kesan buruk dari krisis 
COVID-19 pada anak-anak, ter-
masuk migran muda dan pengungsi 
tanpa pendamping,” kata Sri Paus  
dalam pidatonya di depan Sidang 
Umum PBB pada 25 September.

“Jutaan kanak-kanak pada ketika 
ini tidak dapat kembali ke sekolah,” 
katanya. “Di kebanyakan ceruk du-
nia, situasi ini berisiko dalam men-
ingkatkan buruh paksa di kalangan 
kanak-kanak, penganiayaan, ek-
sploitasi dan kekurangan gizi,” tam-
bah Sri Paus .

Di Filipina, 280,000 kanak-kanak 

telah menjadi korban perdagangan 
seks dunia maya antara Mac dan 
Mei, empat kali ganda dari angka 
tahun lalu, dan menjadikannya pu-
sat pornografi kanak-kanak online.

Persatuan Bangsa-Bangsa juga 
mencatat sekitar 12 juta kanak-
kanak  perempuan di bawah usia 18 
tahun, berkahwin setiap tahun.

PBB telah memperingatkan ada 
tambahan 13 juta perkahwinan di 
kalangan kanak-kanak akan terjadi 
dalam dekad berikutnya jika kesan 
ekonomi dan sosial dari pandemik  
COVID-19 tidak ditangani dengan 
betul. 

Sri Paus  Fransiskus juga menun-

jukkan bahawa kekerasan terhadap 
kanak-kanak, termasuk pengani-
ayaan dan pornografi, telah menin-
gkat secara drastik. 

Saluran bantuan untuk kanak-
kanak di India telah menerima 
92,000 panggilan hanya dalam 
masa 11 hari untuk meminta per-
lindungan dari penganiayaan dan 
kekerasan semasa perintah kawalan 
pergerakan yang lalu. 

Sri Paus Fransiskus meminta 
pihak berwenang untuk memper-
hatikan kanak-kanak, terutama 
mereka yang secara khusus dicabut 
haknya untuk hidup dan bersekolah.

Sangti Papa juga mengimbau para 
pemimpin politik dan sektor swasta 
untuk “tidak melewatkan usaha-us-
aha” dalam memastikan akses vak-
sin COVID-19 dan teknologi pent-
ing yang diperlukan untuk merawat 
orang sakit.

“Jika ada yang diberi pilihan,  bi-
arlah yang termiskin, paling lemah, 
mereka yang begitu sering men-
galami diskriminasi kerana mereka 
tidak memiliki kekuatan atau sum-
ber daya ekonomi,” katanya. – Li-
CASnews.com 

Satu anak, satu guru, satu buku, dan 
satu pen dapat mengubah dunia

TAKHTA SUCI: Maria memeluk 
dan mempersatukan kita.” Den-
gan doa dalam pesan video ini, Sri 
Paus Fransiskus mengungkapkan 
berkatnya kepada para penziarah  
spiritual, program Ziarah ke-40, 
ke Tempat Ziarah Bonda  Maria 
dari Lujan di negara asalnya, Ar-
gentina.

Kerana pandemik  Covid-19, 
ziarah 23-26 September itu ber-
langsung dalam talian. 

“Kadang-kadang, dan tidak 
hanya kadang-kadang,” kata Sri 
Paus, “jalannya menjadi sukar. 
Dan pada masa pandemik  dan 
banyak ancaman terhadap kesi-
hatan ini, saat begitu banyak ke-
takutan, dan saat begitu banyak 
keperluan,” kata Sri Paus , “jalan 
semakin sulit.” 

Maka, kata Sri Paus , “Kita 
perlu Bonda Maria untuk meme-
luk kita,” ujar Fransiskus yang 
juga merujuk kepada moto ziarah, 
‘Bonda, peluklah kami, kami in-
gin berjalan terus’.”

Sri Paus juga membahagikan 
beberapa kesaksian di mana “Se-
orang wanita mengatakan kepada 
saya bahawa salah satu tugas ibu 
adalah mempersatukan anak-
anaknya.” 

Jadi saya bertanya kepada 
wanita itu, “Anak yang mana satu 
adalah favoritenya?” Wanita itu 
menjawab, “Saya ada lima jari di 
tangan: jika salah satu menyakiti 
saya, jari itu melukai saya sep-
erti juga jari-jari lain. Anak-anak 
saya semua berbeza tetapi semua 
sama’,” kata Sri Paus seraya men-
gatakan, 

“Inilah caranya Bonda  Maria 
memandang kita. Kita semua ber-
beza, tetapi dia Ibu dan dia meme-
luk kita semua.”

Ziarah Bonda  Maria dari Luján 
berakhir 27 September dengan 
Misa yang dipimpin Uskup Neu-
quén Msgr Fernando Croxatto. 
Facebook menyiarkan langsung 
ziarah itu di laman web keusku-
pan. — media Vatikan 

Ketika bungkam kerana 
pandemik, Bonda Maria 
memeluk dan mempersatukan kita



BM 7HERALD Oktober 4, 2020 bahasa malaysia

Caritas bantu wanita dan bayi 
kurang zat akut 

JHARKHAND, India: Sunitra Devi, se-
orang wanita orang asli dari Jharkhand, In-
dia telah berulang kali mengunjungi kuil di 
desanya untuk meminta kesembuhan bagi 
bayinya yang berusia tiga bulan yang se-
dang sakit.

Sepanjang kehamilannya, Devi tidak 
mampu mengambil makanan  bergizi atau 
tambahan yang mengakibatkan anak lelak-
inya lahir u kurus. 

“Semasa saya mengangkatnya, anak saya 
terasa lebih ringan dari bulu burung,” kata 
ibu berusia 23 tahun itu tentang anaknya, 
Chintu.

“Saya fikir mungkin lama-kelamaan, dia 
akan menjadi normal tetapi 15 hari setelah 
lahir, dia mulai mengalami sakit seperti de-
mam, diarea, dan muntah,” katanya.

“Beberapa tumbuhan Ayurveda mem-
berikan pertolongan sementara tetapi tidak 
mengakhiri penderitaan saya. Saya telah 
berdoa di kuil selama berminggu-minggu, 
tetapi tidak ada yang terjadi,” katanya.

Sepanjang kehamilannya, Devi meng-
hindar untuk bertemu doktor kerana ber-
jumpa doktor kesihatan sepanjang kehami-
lan dianggap tabu. Juga keadaan kewangan 
keluarganya juga tidak memungkinkan-
nya untuk berhenti bekerja di sebuah kedai 
arang. Sepanjang tiga trimester kehamilan-
nya, Devi bekerja di toko itu.

“Beberapa bulan setelah kelahiran Chin-
tu, adik perempuan Devi menyarankan agar 
mereka membawanya ke pusat kesihatan.  
Setelah pemeriksaan rutin ibu dan anak, 
Devi disahkan menderita kekurangan zat 
besi akut dan tidak mengambil suplemen 
yang cukup untuk pertumbuhan janinnya.

Alok Kumar, seorang doktor umum yang 
bekerja di desa Devi mengatakan rawatan 
kesihatan sepanjang kehamilan adalah hal 
asing di dusun-dusun terpencil di India di 
mana berjumpa atau meminta nasihat dari-
pada doktor semasa hamil, dianggap seba-
gai petanda buruk.

Kumar menambah ibu hamil di kawasan 
itu juga tidak ada rencana diet, tidak ada 
imunisasi untuk bayi baru lahir, atau tidak 
ada makanan yang cukup selepas kehami-

lan.
Akibatnya sungguh menyedihkan dan 

dahsyat. Majoriti  bayi yang baru lahir di 
desa-desa India tidak sampai merayakan 
ulang tahun pertama mereka. Mereka men-
inggal dalam keadaan yang menyedihkan,” 
kata doktor tersebut.

UNICEF melaporkan pada Oktober ta-
hun lalu bahawa malnutrisi menyebabkan 
69 peratus kematian kanak-kanak di bawah 
usia lima tahun di India. Negara ini juga 
memiliki tingkat kekurangan gizi anak ter-
buruk di dunia.

Dalam kunjungannya ke rumah sakit, 
Devi bertemu dengan tim Caritas yang me-
nangani masalah malnutrisi pada bayi dan 
ibu menyusu di desa-desa di India.

Tim tersebut mendaftarkannya untuk 
mendapatkan bantuan bulanan khusus yang 
diberikan oleh pemerintah federal India un-
tuk ibu kurang mampu dengan bayi yang 
baru lahir.

“Melalui hibah itu, saya mendapatkan 
gantian upah sebesar Rs 5.000 ($ 80) dan 
saya diberitahu bahawa saya akan diberikan 
hibah ini untuk lima tahun ke depan,” kata 
Devi.

Tim Caritas juga membantunya untuk 
mendapatkan imunisasi lengkap bagi Chin-
tu.

Rashmi Singh, dari Madya Pradesh, In-
dia, merupakan salah seorang penduduk 
desa yang tidak menyedari bahawa tidak 
mendapatkan cukup makanan akan mem-
bahayakan kehamilannya yang boleh me-
nyebabkan bayi meninggal.

“Tidak ada orang di desa kami yang men-
ganggap serius kehamilan. Saya tidak me-
nyedari kealpaan saya akan meragut nyawa 
bayi saya, “kata Rashmi.

“Semasa saya berjumpa doktor untuk 
pemeriksaan pemeriksaan pasca kehami-
lan, saya didiagnosis menderita anemia dan 
kekurangan hemoglobin dalam darah,” ka-
tanya.

Beberapa bulan setelah tragedi itu, dia 
menghadiri program kesedaran yang diatur 
oleh tim Caritas di desanya dan dia belajar 
bagaimana kekurangan pola makan yang 

semasa kehamilan memberi akibat fatal 
bagi ibu dan juga bagi bayi dalam kandun-
gan.

“Pada ketika itulah saya memutuskan un-
tuk menjadi sebahagian dari tim Caritas dan 
menjadi sukarelawan untuk misinya mem-
buat ibu hamil mengetahui apa yang harus 
dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat 
kehamilan,” kata Rashmi.

Tahun lalu Caritas India memperkenal-
kan projek Sabal di mana badan Gereja itu 
membantu ibu hamil dan menyusu agar 
mereka dapat mengakses manfaat kesiha-
tan dasar dari pemerintah dan memastikan 

keselamatan yang bagi bayi yang baru lahir.
Dengan program ini, anggota Caritas 

membantu lembaga pemerintah dalam me-
mantau kesihatan kanak-kanak dan mem-
bahagi suplemen nutrisi kepada keluarga. 
Mereka juga memeriksa keluarga yang me-
miliki anak kecil yang kembali dari migrasi 
sehingga mereka dapat memiliki akses ce-
pat menerima bantuan pemerintah.

 “Pastor Paul Moonjely, direktur eksekutif 
Caritas India, mengatakan badan gereja itu 
sejauh ini telah menjangkau lebih 120 buah 
desa dalam usaha mereka membantu wanita 
hamil dan ibu menyusu. – LiCASnews.com

Seorang ibu dengan anaknya memakai pelitup di Dehradun, Uttarakhand, India pada 
8 September (Foto oleh wintelineproductions.com/ shutterstock.com) 

KALIMANTAN, Indonesia: Eksorsisme 
bukanlah seperti apa yang kita bayangkan 
selama ini. “Selama ini apa yang dikenal 
dengan kegiatan eksorsisme adalah hal-hal 
yang cenderung menyeramkan, padahal ek-
sorsisme sendiri adalah Khabar Gembira dan 
doa yang dilakukan dengan mengandalkan 
Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala Ger-
eja sendiri,” kata Pastor Eksorsis Keuskupan 
Agung Puntianak, Father Johanes Robini 
Marianto OP.

Fr Robini berbicara dalam seminar tentang 
eksorsisme sesi ketiga ini yang diadakan se-
cara Webinar dari Rumah Santo Dominikus, 
Pontianak, 27 September 2020. Webinar 
selama lima jam itu turut  menampilkan Dr  
Susanto Hadi dan dimoderatori oleh Sujanto 
Tjokro. Webinar ini dianjurkan oleh Tim Pe-
layanan Rohani Maria Bonda  Maria Ratu 
Rosari itu diikuti oleh 380 peserta Zoom.

Mengusir syaitan, jelas imam itu, intinya 
adalah waktunya Tuhan, dan “imam hanya 
perantara.” Mengusir syaitan, lanjutnya, “bu-
kan pula dengan suara yang keras tetapi iman 

yang keras,” kerana eksorsisme adalah sakra-
mental, doa Gereja dengan kepalanya Yesus 
Kristus, ritual yang disetujui oleh Gereja dan 
dilakukan oleh eksorsis iaitu imam yang di-
lantik oleh ordinaris (uskup) wilayah.

“Eksorsisme tidak dilakukan oleh awam 
dan bahkan imam tanpa izin dari ordinaris 
wilayah juga tidak boleh melakukan ek-

sorsisme.  Hal yang paling menjadi pokok 
dalam ritual eksorsisme iaitu kerahasiaan 
orang demi melindungi privasi mangsa,” te-
gas imam itu.

Fr  Robini, menjelaskan orang yang terk-
ena pengaruh roh jahat dapat didoakan oleh 
siapa pun tetapi ritual eksorsisme hanya da-
pat dilakukan oleh imam yang dilantik oleh 

uskup setempat.”
Juga ditegaskan bahawa dalam iman Ka-

tolik, tidak ada perbezaan ilmu hitam dan 
ilmu putih, kerana dua hal ini datang dari 
si syaitan. “Eksorsisme atau pembebasan 
tidak mementingkan iblis. Sebaliknya ia ada-
lah Khabar Baik tentang keselamatan yang 
dibawa oleh Yesus Kristus!”  lanjut imam itu.

Dalam webinar itu Pastor Robini juga 
menjelaskan tentang kemampuan menelaah 
kehidupannya secara menyeluruh, yakni se-
jauh mana kehidupan manusia sudah sejalan 
bimbingan Roh Kudus. Itu adalah karunia 
Tuhan bagi manusia yang disebut discern-
ment yang adalah karunia asali yang diberi-
kan oleh Tuhan kepada manusia. 

Sejak awal manusia (Adam dan Hawa), 
manusia sudah memiliki karunia alami 
dari Tuhan  hingga Adam dan Hawa dapat 
mendengar suara jejak kaki Tuhan dari ke-
jauhan, dan berkomunikasi dengan ular,” je-
las Pastor Robini kepada peserta yang pernah 
mengikuti webinar pertama dan kedua. — 
(PEN@ Katolik/samuel)

Eksorsisme bukan hal seram, ia adalah Khabar 
Gembira  tentang keselamatan Yesus 



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.
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Agama mampu menyatukan  
negara dan rakyat 

KUALA LUMPUR: Bapa Suci 
Fransiskus telah melantik Yang 
Amat Mulia Uskup Agung Wo-
jciech Zaluski sebagai Nunsio 
Apostolik ke Malaysia dan Timor 
Timur serta Wakil Sri Paus ke 
Brunei Darussalam. 

Uskup Agung Zaluski akan 
mengetuai misi diplomatik Takhta 
Suci ke Malaysia di Kuala Lum-
pur. 

Dilahirkan pada 5 April 1960 
di Zahiski-Lipniewo, Poland, 
Wojciech Zaluski ditahbis se-
bagai paderi pada 1 Jun 1985 di 
Keuskupan Lomza (Poland).

Pada 15 Julai 2014, Sri Paus 
melantik prelatus itu sebagai 
Nunsio Apostolik ke Burundi dan 
diangkat sebagai Uskup Agung 
Titular Diocleziana. Beliau dino-
batkan sebagai Uskup Agung 
pada 9 Ogos, 2014 dari Kardinal 
Pietro Parolin, Setiausaha Negara 
Vatikan. 

Uskup Agung Zaluski memula-
kan pelayanan diplomatik beliau 
ke Takhta Suci pada awal tahun 
kepaderiannya iaitu pada 1 Ju-
lai, 1989, selepas menamatkan 
pengajian di Akademik Eklesial 
Kepausan di Roma serta mem-

peroleh Diploma Sains Diploma-
tik dan Ijazah Kedoktoran dalam 
Undang-undang Kanonik. 

Beliau mempunyai rekod ce-
merlang sebagai Duta Vatikan di 
di Burundi, Malta, Albania, Zam-
bia, Sri Lanka, Georgia, Ukraine, 
Filipina dan Guatemala. 

Uskup Agung Zaluski akan me-
nyerahkan Surat Pelantikannya 
sebagai Wakil Sri Paus ke Takhta 
Suci kepada Yang di Pertuan Ag-
ong Malaysia, Al- Sultan Abddu-
lah Ahmad Shah. 

Ketibaannya ke Malaysia masih 
belum diumumkan. 

KUALA LUMPUR: Pema-
haman yang lebih baik tentang 
agama masing-masing dapat 
membantu memupuk perpaduan, 
kata beberapa pemimpin agama 
di forum Rukun Negara pada 20 
September.

"Saya harap kita dapat men-
gubah pandangan kita, kerana 
agama dapat menyatukan rakyat 
dan negara," kata Uskup Agung 
Julian Leow Beng Kim, Pengeru-
si Federasi Kristian Malaysia. 

Semua agama mengajarkan 
masyarakat untuk saling meng-
hormati tetapi kadang-kadang 
masalah timbul kerana pentaf-
siran yang salah. 

"Konflik timbul apabila indi-
vidu atau kumpulan gagal mema-
hami amalan agama orang lain,” 
ujar Uskup Agung Julian. 

Katanya, “Memahami amalan 
agama orang lain dapat memban-
tu mengelakkan ketegangan dan 
memupuk perpaduan. 

"Yang penting ialah kita dapat 
mempraktikkan agama masing-

masing sambil menghormati 
agama lain," katanya, seraya 
mengatakan Forum tersebut se-
bagai contoh tempat di mana para 
pemimpin agama dapat duduk 
bersama dan membincangkan 
perkara-perkara secara rasional.

Penolong setiausaha Hindu 
Malaysia Sangam, Gowri PS 
Thangaya, mengatakan bahawa 
prinsip kepercayaan kepada Tu-
han tidak boleh hanya dibaca-
kan sebagai sebahagian daripada 
Rukun Negara.

"Ia harus dipupuk dan diprak-
tikkan dalam kehidupan rakyat 
Malaysia pada usia yang muda, 
bukan bermula di sekolah seba-
liknya di rumah,” katanya. 

Gowri juga mengatakan tang-
gungjawab ini harus dipikul oleh 

semua rakyat Malaysia.
Mufti Perlis Datuk Dr Mohd 

Asri Zainul Abidin berkata mung-
kin ada perbezaan pendapat di 
kalangan pelbagai penganut pel-
bagai agama tetapi penting untuk 
saling menghormati agama.

"Dalam konteks nasional, harus 
ada ruang untuk seseorang mem-
praktikkan agamanya sendiri," 
katanya.

Ketua jabatan kebajikan dan 
kebajikan Persatuan Buddha Ma-
laysia, Ven. Sing Kan, mengin-
gatkan rakyat Malaysia agar tidak 
menggunakan kata-kata yang me-
mecahbelahkan atau mengguna-
kan pidato kebencian dan pembo-
hongan lebih-lebih lagi menghina 
agama orang lain. 

Terdahulu, dalam ucapannya 
semasa merasmikan Forum, Tim-
balan Menteri Wilayah Perse-
kutuan, Datuk Seri Dr Edmund 
Santhara, mengatakan bahawa 
rakyat Malaysia harus memahami 
agama mereka sendiri dan agama 
lain.

Tiga chapel di Paroki Penampang 
diberi nama baharu
PENAMPANG: Fr Wilfred Atin, 
paderi paroki Gereja St Michael, 
telah menamakan semula tiga 
buah chapel yang terletak di Su-
kang Mabpai, Tiku dan Buayan 
selepas mempertimbangkan be-
berapa sebab pastoral serta sete-
lah berunding para komuniti di 
kawasan-kawasan tersebut. 

Gereja di Sukang Mabpai yang 
dahulunya Mary Immaculate 
Conception kini dinamakan seba-
gai “Nativity of Mary”, manakala 
Gereja St Patrick Buayan kini 
dikenali dengan nama Gereja 
Sto Sri Paus Yohanes Paulus II” 
dan Chapel Mary Mother of God 
di Tiku, ditukar menjadi Chapel 
Mary Mother of the Church. 

Menurut Fr Atin, nama chapel 
di Sukang Mabpai ditukar kerana 
umat sering terkeliru dengan Ger-
eja berdekatan yang juga mem-
punyai nama serupa iaitu Gereja 
Mary Immaculate (CMI) di Bukit 
Padang. 

Sementara itu, chapel di Buay-
an yang terletak kira-kira 27km 
dari pekan Donggongon, bangu-
nan baharu gereja untuk komuniti 
Buayan sedang dibina di tapak 
baharu, oleh sebab itulah nama 
chapel itu ditukar. 

Di Tiku, nama chapel itu ditu-
kar kerana komuniti beriman 

di situ sukar merayakan Pesta  
Bonda Maria yang jatuh pada 1 
Januari, apabila nama chapel itu 
ditukar, umat beriman akan mer-
ayakan Pesta Maria Bonda Ger-
eja pada hari Isnin selepas Penta-
kosta. 

Pengumuman akan penu-
karan nama tiga buah chapel itu 
diumumkan oleh Fr Atin selepas 
perayaan Misa 130 tahun kedata-
ngan Khabar Gembira ke Paroki 
Penampang, 29 Sept di Gereja St 
Michael. 

Disebabkan oleh pandemik 
Covid-19, perayaan itu diraya-
kan dengan sederhana dan tetamu 
yang terhad. Paderi itu juga mel-
ancarkan aspirasi paroki berta-
juk “Ke Arah Paroki yang Men-

gagumkan” yang menumpukan 
kepada peningkatan kualiti pen-
tadbiran, pastoral, kewangan dan 
harta benda. 

“Aspirasi paroki itu menyeru 
para umat paroki untuk mema-
hami visi paroki dan menyedari 
panggilan bahawa mereka juga 
adalah sebahagian dari panggilan 
menjadikan paroki itu sebagai 
paroki mengagumkan,” kata Fr 
Atin. 

Antara penambah baikan yang 
telah dilaksanakan di paroki itu 
ialah penubuhan Pejabat Tribunal 
dan pelan berterusan memusat-
kan pentadbiran paroki, menge-
mas kini sistem data, Pembentu-
kan Iman untuk pemimpin awam 
dan Pusat Pembentukan Belia. 

Uskup Agung Wojciech 
Zaluski, DutaVatikan 
terbaharu ke Malaysia 

Fr Atin sedang memimpin  doa dalam satu upacara pemberkatan di paroki. 


