
MINGGUAN KATOLIK
September 13, 2020 

Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang 
hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang-
pun yang mati untuk dirinya sendiri. 

Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan 
jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup 
atau mati, kita adalah milik Tuhan.  

Roma 14: 7.8

Pandemik mungkin percepat
sekularisasi  di Eropah 
dalam 10 tahun  
VATIKAN: Seorang kardinal 

menyatakan bahawa pan-
demik coronavirus mung-

kin telah mempercepat sekularisasi 
di Eropah sebanyak 10 tahun.

Dalam temu bual dengan L'Osservatore 
Romano pada 2 September, Kardinal Jean-
Claude Hollerich mengatakan bahawa beliau 
percaya bahawa jumlah umat Katolik yang 
pergi ke gereja akan menurun akibat COV-
ID-19.

Ketika ditanya apakah beliau berpenda-
pat Gereja di Eropa akan muncul lebih kuat 
atau lebih lemah akibat pandemik itu, beliau 
berkata: “Saya memikirkan negara saya: jum-
lah kami akan berkurangan. Kerana semua 
orang yang tidak lagi datang ke Misa, kerana 
mereka datang hanya kerana alasan budaya, 
‘budaya Katolik’. Mereka telah melihat baha-
wa hidup sangat selesa. Mereka dapat hidup 
dengan baik tanpa perlu datang ke gereja. 
Bahkan Komuni Pertama, katekismus untuk 
kanak-kanak, semua ini akan menurun jum-
lahnya, saya hampir pasti akan hal ini.”

“Tetapi itu bukan keluhan dari pihak saya. 
Kita akan menjalani proses ini walaupun tan-
pa wabak. Mungkin memerlukan 10 tahun 
lagi.” 

Stephen Bullivant, profesor teologi dan 
sosiologi agama di St Mary’s University, 
Twickenham, di UK, menyatakan bahawa 
beliau telah membuat pernyataan serupa den-
gan Hollerich dalam eBooknya baru-baru ini 
iaitu Catholicism Time of Coronavirus.

“Sekurang-kurangnya dari segi kehadiran 
di gereja, kita hampir pasti akan melihat 'lon-
jakan ke hadapan atau kecepatan penurunan 
di mana ia memang sudah lama berlaku,” 
katanya. "Banyak keuskupan telah melaku-

kan ramalan pada tahun-tahun sebelumnya, 
jadi jika aliran sekarang berterusan, kita akan 
mempunyai X bilangan paderi aktif untuk 
jumlah Y umat aktif ke Gereja menjelang 
2040.”

“Sama ada saya menjangka '10 tahun', saya 
tidak tahu —tetapi itu tidak mustahil.”

Hollerich, Uskup Agung Luxembourg 
dan presiden Komisi Konferensi para Uskup 
Kesatuan Eropah (COMECE), mengatakan 
bahawa Gereja di Eropah perlu bertindak ba-
las terhadap keadaannya yang lemah dengan 
kerendahan hati. 

Katanya, “Tetapi pada saat ini, Gereja 
harus diilhami oleh kerendahan hati yang 
memungkinkan kita untuk menyusun semula 
diri kita dengan lebih baik, untuk menjadi 
lebih Kristiani, kerana jika tidak, budaya aga-
ma Kristian ini, satu-satunya budaya Katolik, 
tidak dapat bertahan lama, kerana tidak ada 
atau bilangan yang menghidupinya semakin 
kurang.” 

Tegasnya, “Saya rasa ini adalah peluang 
besar bagi Gereja. Kita mesti memahami 
risiko ini, kita mesti bertindak balas dan 
membangun struktur misionari baharu. Dan 
ketika saya mengatakan para misionari, saya 
maksudkan tindakan dan kata-kata. Saya 
juga berpendapat bahawa di dunia, setelah 
wabak ini, Barat, Amerika Syarikat, dan 
Eropah, akan menjadi lebih lemah daripada 
sebelumnya, kerana kecepatan yang dibawa 
oleh virus ini akan menjadikan ekonomi lain, 
negara lain, berkembang. ”

“Tetapi kita mesti melihatnya dengan re-
alisme, kita mesti meninggalkan Eurocen-
trisme yang ada dalam pemikiran kita dan 
dengan kerendahan hati kita harus bekerja 
dengan negara lain untuk masa depan umat 

manusia, untuk mendapatkan keadilan yang 
lebih besar.”

Misa  umum ditangguhkan di seluruh 
Eropah selama beberapa bulan untuk me-
nyekat penyebaran COVID-19. Meskipun 
liturgi umum telah bermula kembali, bukti 
anekdot menunjukkan bahawa kehadiran 
umat jauh lebih rendah dibandingkan dengan 
sebelum krisis.

Di beberapa negara ada sekatan ketat jum-
lah umat Katolik yang dibenarkan menghad-
iri Misa pada satu-satu masa kerana kebim-
bangan mengenai penularan virus.

Terdapat 2,304,846 kes COVID-19 yang 
dilaporkan di Kesatuan Eropah / Kawasan 

Ekonomi Eropah dan UK pada 4 September, 
dengan 182.358 kematian, demikian menurut  
Pusat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit 
Eropah. 

Hollerich, seorang Yesuit dilantik sebagai 
Uskup Agung Luxembourg pada tahun 2011. 
Beliau menerima topi merah pada 5 Oktober 
2019, menjadi kardinal pertama dari Luxem-
bourg, sebuah negara dengan jumlah pen-
duduk hanya 626,000.

Hollerich memberitahu L’osservatore Ro-
mano bahawa reaksi positif terhadap ensiklik 
Laudato si 2015 Paus Francis menunjuk-
kan bahawa budaya Kristian masih hidup di 
Eropah. – CNA 

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus akan ke 
Assisi pada 3 Oktober untuk menandata-
ngani ensiklik mengenai tanggungjawab 
sosial, politik dan ekonomi yang berasal 
dari kepercayaan bahawa semua orang 
adalah anak-anak Tuhan dan oleh itu mer-
upakan saudara-saudari antara satu den-
gan yang lain. 

Pejabat akhbar Vatikan, yang menge-
sahkan perjalanan Sri Paus, mengatakan 
dokumen itu akan bertajuk Fratelli Tutti 

dalam bahasa Itali atau “Semuaa Sau-
dara.” 

Fr Mauro Gambetti, penjaga biara As-
sisi, mengatakan dokumen itu “akan men-
unjukkan kepada dunia gaya untuk masa 
depan dan akan memberikan tanggung-
jawab kepada gereja dan orang-orang baik 
untuk membangunnya bersama.”

Fransiskus dijadualkan tiba di biara As-
sisi pada jam 3.00 petang untuk meraya-
kan Misa di makam St Francis dan menan-

datangani dokumen tersebut. 
Kerana pandemik COVID-19, lawatan 

Misa dan lawatan Sri Paus yang lain ada-
lah tertutup, kata pejabat akhbar Vatikan.

Ensiklik itu diharapkan dapat mengge-
ma banyak tema yang telah dibincangkan 
oleh Fransiskus dalam sesi audiensi beliau 
bersama umat, khususnya mengenai aja-
ran sosial Katolik di tengah-tengah pan-
demik, persaudaraan manusia, martabat 
yang setara dengan semua orang, pilihan 

istimewa untuk orang miskin, migran,  
keharusan dan kewajipan untuk bersoli-
dariti. 

Kepedulian terhadap alam sekitar dan 
kebaikan perdamaian juga diharapkan da-
pat menjadi sebahagian dari ensiklik.

Setelah Sri Paus  menandatangani doku-
men pada malam perayaan St Fransiskus, 
teks tersebut diharapkan dapat diterbitkan 
dalam pelbagai bahasa pada minggu per-
tama bulan Oktober. — CNS

Gereja agak 'sunyi' di Eropah di tengah-tengah kerisauan pandemik coronavirus. 

Sri Paus Fransiskus bakal tandatangan ensiklik baru, 
Fratelli Tutti (Semua Saudara)
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Pengalaman sehari-hari yang 
mendewasakan

Rakan saya berkongsi cerita 
ini. Dia membesar dengan 
lima adik beradik dan 

seorang ayah yang ketagihan alko-
hol. 

Kesan ketagihan alkoholnya 
telah menghancurkan keluarga. 
Beginilah kisahnya: Ketika ayah 
saya meninggal dunia, ketagihan-
nya terhadap alkohol telah meng-
hancurkan keluarga kami. Tiada 
seorang pun daripada kami, anak-
anaknya dapat bercakap antara satu 
sama lain lagi.

Kami mula berpindah ke pelb-
agai tempat dan tidak berhubung  
dengan satu sama lain. Ibu saya 
adalah seorang yang saleh dan terus 
berusaha selama bertahun-tahun 
untuk membuat kami  berdamai 
antara satu sama lain, menjemput 
kami untuk berkumpul sempena 
hari Kesyukuran dan Natal dan seb-
againya, tetapi ia tidak pernah ber-
kesan. Semua usahanya adalah sia-
sia.

Kami membenci satu sama lain. 
Kemudian ketika ibu saya terbaring 
di hospis barah, hanya terlantar di 
katil dan akhirnya dalam koma, 
kami, anak-anaknya, berkumpul di 
sisinya, melihatnya perlahan-lahan 
menghembuskan nafas terakhir. 

Dan si ibu, yang tidak berdaya 
dan tidak dapat bercakap, mampu 
mencapai apa yang tidak berjaya 
dilakukannya semasa dia masih 
boleh bercakap lagi. Melihat dia 
meninggal dunia, kami adik-bera-
dik berdamai. 

Kita semua mungkin pernah 
mendengar kisah yang hampir seru-
pa, di mana seseorang yang di 

ambang kematian, ketika mereka 
terlalu tidak berdaya untuk ber-
cakap atau bertindak, memberi 
kesan yang kuat, lebih kuat daripa-
da yang mereka lakukan ketika ber-
kata-kata atau bertindak, mencurah-
kan rahmat yang memberkati orang 
yang mereka cintai, kepada orang-
orang di sekeliling mereka. 

Tentu sahaja, kadang-kadang ini 
bukan persoalan mendamaikan kel-
uarga tetapi lebih kepada mem-
perkuatkan perpaduan mereka yang 
sedia ada. Begitu juga dalam seja-
rah keluarga yang dikongsi oleh 
Carla Marie Carlson, dalam bukun-
ya, Everyday Grace. 

Keluarganya memang sedia 
akrab, tetapi Carlson berkongsi 
bagaimana kematian ibunya mem-
perkuatkan lagi ikatan keluarga itu 
dan mengagumi semua yang lain 
yang menyaksikan kematiannya: 
“Mereka yang pernah meluangkan 
waktu dengan ibu saya semasa per-
jalanan itu telah memberitahu saya 
bahawa hidup mereka telah 
berubah. Ia adalah masa yang luar 
biasa yang saya akan sentiasa har-
gai. 

Pelajaran penerimaan dan keber-
anian banyak apabila dia berjuang 
dengan realiti tubuh yang mati. Ia 
dramatik dan sengit, tetapi masih 
dipenuhi dengan kedamaian dan 
rasa syukur. Hampir semua orang 
yang pernah menjaga seseorang 
yang dikasihi, yang akhirnya 
meninggal dunia, dapat berkongsi 
cerita yang sama.

Terdapat pengajaran di sini dan 
misteri. Pengajarannya adalah 
bahawa kita tidak hanya melakukan 

perkara-perkara penting antara satu 
sama lain dan memberi kesan kepa-
da kehidupan masing-masing oleh 
apa yang kita lakukan secara aktif 
untuk satu sama lain; kita juga 
melakukan perkara-perkara yang 
mengubah hidup untuk satu orang 
lain ketika kita pasif, ketika kita 
dalam keadaan tidak terdaya. Inilah 
misteri kepasifan yang kita lihat, 
secara paradigmatik, seperti apa 
yang pernah dilakukan Yesus untuk 
kita.

Sebagai orang Kristian, kita men-
gatakan bahawa Yesus memberikan 
nyawa-Nya untuk kita dan bahawa 
Dia telah memberikan kematiannya 
kepada kita, tetapi kita cenderung 
memikirkan ini sebagai satu dan 
perkara yang sama. Tidak sama 
sekali! 

Yesus memberikan hidup-Nya 
untuk kita melalui kegiatannya; Dia 
memberikan kematian-Nya kepada 
kita melalui kepasifan.

Terdapat dua pergerakan berasin-
gan. Seperti yang dijelaskan oleh 
wanita tadi, yang berusaha selama 
bertahun-tahun mendamaikan 
anak-anaknya melalui aksi, 
menerusi kata-kata dan tindakan-
nya, dan kemudian akhirnya berja-
ya mendamaikan anak-anaknya 
melalui ketidak-berdaya, pasif ker-
ana koma di atas katil hospital, 
begitu juga dengan Yesus.

Selama tiga tahun, Dia berusaha 
dalam segala cara untuk membuat 
kita memahami cinta, perdamaian, 
dan iman, tanpa kesan yang menye-
luruh. 

Kemudian, dalam masa kurang 
dari 24 jam, dalam ketidakberday-
aan-Dya, ketika dia tidak dapat ber-
cakap, dalam kematian-Nya, kami 
mendapat pelajaran. 

Kedua-dua iaitu Yesus dan ibun-
ya mampu, dalam ketidakberday-
aan dan kepasifan mereka, untuk 
memberikan sesuatu kepada dunia 
yang mereka tidak dapat berjaya 
lakukan ketika mereka masih 
bertenaga dan aktif bergiat. 

Sayangnya, ini bukan sesuatu 
dalam budaya kita sekarang, den-
gan penekanannya terhadap kesi-
hatan, produktiviti, pencapaian, dan 
kuasa yang sangat difahami. Kita 
tidak lagi memahami atau meng-
hargai rahmat  kuat yang diberikan 
oleh seseorang yang mati akibat 
penyakit membawa maut; dan tidak 
ada karunia yang kuat dalam ses-
eorang yang mempunyai kecacatan, 
atau sememangnya rahmat yang 
ada dalam fizikal kita dan ketidak 
mampuan peribadi kita. .

Kita juga tidak faham apa yang 

kita berikan kepada keluarga, 
kawan dan rakan sekerja apabila 
kita, masih bertenaga dan berkuasa, 
dan harus menyerap pengabaian, 
kekeliruan, dan salah faham. 

Apabila budaya mula bercakap 
tentang euthanasia, sebagai sesuatu 
yang tidak baik, ia menandakan 
kita tidak lagi memahami  rahmat 
dalam kepasifan.

Dalam tul isannya,  Henri 
Nouwen membuat perbezaan anta-
ra apa yang disebutnya sebagai 
“pencapaian” kita dan “keberhasi-
lan” kita. Pencapaian lebih banyak 
datangnya daripada aktiviti kita ten-
tang apa yang telah kita capai 
secara positif. Apa yang kita laku-
kan secara aktif untuk orang lain? 
Dan pencapaian kita berhenti apa-
bila kita tidak lagi aktif. 

Keberhasilan pula sebaliknya, ia 
melangkaui apa yang telah kita 
lakukan secara aktif dan diperolehi 
dengan banyaknya semasa ia 
diserap dalam keadaan pasif di 
mana kita secara aktif membuah-
kan hasil. Keluarga yang dicerita-
kan tadi berdamai bukan kerana 
kejayaan usaha ibu mereka, tetapi 
kerana keberhasilannya dalam 
kepasifan. Begitulah misteri kepasi-
fan.

Pierre Teilhard de Chardin, 
dalam buku klasik kerohaniannya, 
The Divine Milieu, menyatakan 
kepada kita bahawa kita diseru 
untuk membantu dunia melalui 
aktiviti dan kepasifan kita, melalui 
kedua-duanya, kita dapat memberi-
kan secara aktif dan melalui kepasi-
fan. — Hakcipta Terpelihara 
1999-2020@ Fr Ron Rolheiser

Injil Matius yang akan kita den-
garkan hari ini (Mat 18:21-35) 
menunjukkan keharusan adan-

ya penyesalan, lebih tepat perto-
batan, dan kesediaan untuk saling 
memaafkan berkali-kali atau men-
gampuni, bila kita ingin disebut 
orang Kristian sejati.

Dua masalah diajukan kepada 
kita: Pertama: Pertanyaan Petrus 
kepada Yesus: berapa kali kita 
memaafkan sesama kita yang ber-
buat tidak baik (berdosa) terhadap 
kita (ay. 21-22). 2. Jawaban 
Yesus: pengampunan tidak men-
genal batas (ay.22), dan diterang-
kan- Nya dengan perumpamaan 
tentang seorang hamba, yang 
tidak kenal ampun mahupun 
belaskasihan (ay.23-24).

Sangat menarik, bahawa Yesus 
tidak menjawab pertanyaan Petrus 
berapa kali orang harus memaaf-
kan sesamanya, melainkan 
bagaimana seharusnya sikap 
orang yang bersalah/berdosa mah-
upun orang yang memaafkan/
mengampuni.

Dalam perumpamaan itu hamba 
pertama berasa takut, tidak ber-
harga dan rendah diri ketika dia 
menghadap dan memohon kes-
abaran si raja. Tetapi sesudah 
diampuni oleh raja, dia menemui 

kembali kekuatannya, tetapi 
menuntut pembayaran kembali 
hutang rakannya seperti seorang 
hamba. Apabila rakannya ini tidak 
dapat mengembalikan hutangnya, 
yang jauh lebih kecil daripada 
hutangnya sendiri, dia memasuk-
kan rakan itu ke dalam penjara.

Bukankah demikian sebenarnya 
sikap kita terhadap sesama kita? 
Bagaimana sifat pengampunan 
kita terhadap mereka, yang kita 
anggap telah berbuat jahat terha-
dap diri kita?

Pada akhir perumpamaan itu 
kesimpulan yang diberikan Injil 
adalah kata-kata Yesus ini: 
“Demikianlah Bapa-Ku yang di 
syurga akan berbuat terhadap 
kamu, apabila kamu masing-mas-
ing tidak mengampuni saudaramu 
dengan segenap hatimu” (ay.35). 
Yesus mengingatkan kita, bahawa 
Bapa-Nya akan menunjukkan 
sikap yang sama terhadap siapa 
pun, seperti sikap si raja terhadap 
hambanya yang tidak tahu berbe-
laskasihan.

Maka timbullah pertanyaan: 
apakah sebenarnya yang disebut 
pengampunan? Pengampunan 
mengandaikan sesuatu yang harus 
diampuni/ dimaafkan. Mungkin 
kecil atau besar, pendek kata ada 

orang yang berbuat tidak baik ter-
hadap diri kita.

Menurut kata aslinya pengam-
punan bererti menyingkirkan atau 
m e m b u a n g  j a u h - j a u h . 
Mengampuni/memaafkan bererti 
tidak terpengaruh lagi oleh ses-
uatu yang tidak baik, yang pernah 
dialami. Kemarahan, rasa dendam 
atau benci dilupakan! 

Maka Yesus menuntut daripada 
murid-murid- Nya pengampunan 
tanpa batas. Nah, kita akui baha-
wa mengampuni atau berbelas 
kasihan tanpa batas kepada sesa-
ma ternyata bukanlah hal yang 
mudah!

Pengampunan tidak bererti 
bahawa kita segera langsung 
sudah berdamai, sudah terlaksana 
rekonsiliasi.

Namun, bila ada niat baik 
mulailah adanya suatu proses 
penyembuhan, yang menolong 
kita untuk menyingkirkan rasa 
dendam atau benci.

Bila kita tidak mengikuti nasi-
hat Yesus tentang pengampunan, 
maka sungguh besar implikasi 
atau akibatnya untuk hidup kita 
baik sekarang mahupun hidup 
yang akan datang.

Tahukah dan sedarkah kita, 

bahawa nasib keselamatan abadi 
kita kelak dinodai, dihambat, dan 
sangat rugi akibat ketidakmam-
puan kita untuk saling memaaf-
kan/mengampuni selama kita 
masih hidup di bumi ini?

Kerana itu sungguh bagus 
untuk kita merenung dan memba-
ca apa yang dikatakan oleh Sirakh 
dalam bacaan pertama (Sir 27:30-
28:9). 

A n t a r a  l a i n  d i k a t a k a n : 
“Dendam kesumat dan amarah 
sangat mengerikan, dan orang 
berdosalah yang dikuasanya. 
Barangsiapa membalas dendam 
akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan 
dengan seksa memperhitungkan 
segala dosanya. Ampunilah kes-
alahan sesama, maka nescaya 
dosa-dosamu akan dihapus juga” 
(27:30-28:1-2)

Yesus telah mendirikan Gereja- 

Nya untuk meneruskan karya kes-
elamatan-Nya. Yesus datang 
menyatukan semua umat manu-
sia, Dia telah merobohkan tem-
boktembok segala bentuk perpisa-
han antara sesama.

Maka marilah kita semua seb-
agai anggotanya, baik di antara 
kita sendiri mahupun dengan ses-
iapa pun lainnya, baik dalam 
hubungan mahupun pergaulan 
dalam keluarga dan lingkungan 
sesama, ikut memupuk dan meng-
hayati semangat dan jiwa pen-
gampunan satu sama lain.

Rasa dendam dan benci melum-
puhkan semangat hidup kita. 
Tetapi pengampunan dan rekonsi-
liasi satu sama lain adalah sumber 
damai dan kebahagiaan sejati 
Kerajaan Tuhan di bumi kita ini.  
— Msgr F.X Hadisumarta O.
Carm, imankatolik 

HARI MINGGU BIASA KE-24
TAHUN A

SIRAKH 27:30-28:9
ROMA 14:7-9

INJIL MATIUS 18:21-35

Kesediaan untuk meminta maaf berkali-kali 
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Adakah anda 
mempunyai 

persoalan agama, 
Kitab Suci atau 
ajaran Gereja?

Hantarkan soalan 
anda ke:
HERALD
5, Jalan 

Robertson, 50150
Kuala Lumpur

ATAU
Fax: 03 

20268293
Email: 

editor@herald.com.my
atau

liza@herald.com.my

Tanya
Jawab

Tekanan ekonomi akibat pandemik
Soalan: Selepas perintah kawalan perger-
akan, kilang tempat saya bekerja mengalami 
kerugian dan gaji saya dipotong 50%. Suami 
saya seorang guru tuisyen juga kehilangan 
pendapatan. 

Kami mempunyai dua orang anak yang 
masih belajar dan ibu  mertua serta kakak 
ipar juga tinggal  bersama kami dan menjadi 
tanggungan kami. Saya berasa amat tertekan 
dengan situasi ini. Apa yang perlu saya laku-
kan? - Julia 

Jawaban: Puan Julia, saya dapat memahami 
kesukaran yang Puan hadapi. Dalam mengha-
dapi situasi krisis, setiap orang pada umumnya 
akan melalui berbagai pengalaman yang dapat 
dikaitkan dengan tahapan kesedihan. Elisabeth 
Kubler Ross (1969) menjelaskan lima tahap 
kesedihan seperti berikut: (1) penyangkalan, 
(2) kemarahan, (3) tawar-menawar, (4) depresi, 
dan (5) penerimaan. Namun kelima-lima tahap 
ini tidak semestinya  dialami orang secara 
berurutan, beberapa orang mungkin saja tidak 
mengalami keseluruhan tahapan.

Pada tahap pertama, penyangkalan, ses-
eorang menolak bahwa sesuatu hal yang buruk 
telah terjadi. 

Pada tahap kedua, kemarahan, seseorang 
mulai melampiaskan amarahnya, kepada pelb-
agai pihak yang dianggap penyebab hal buruk 

tersebut. 
Pada tahap ketiga, tawar-menawar, seseorang 

mulai melakukan proses “tawar-menawar” den-
gan dirinya sendiri. 

Misalnya, pada waktu itu seseorang berfikir 
jika sempat melakukan tindakan tertentu, maka 
hal ini seharusnya tidak akan terjadi. Pada 
tahap keempat, depresi, seseorang mulai mera-
sakan kesedihan akibat kehilangan secara bers-
amaan dengan munculnya kesedaran untuk 
menghadapi realiti. 

Pada tahap kelima, penerimaan, seseorang 
sudah mulai bisa menerima kenyataan dan 
mampu kembali menjalani kehidupannya.

Melihat tindakan yang Puan yang memutus-
kan untuk berkonsultasi, saya menduga, Puan 
pada ketika ini berada di tahap “keempat”, 
depresi. Puan sedar bahawa masalah ini perlu 
dihadapi dan mahu jalan keluar dan berdamai 
dengannya. 

Ini adalah tanda positif untuk melangkah 
menuju ke tahap berikutnya iaitu penerimaan. 
Namun, jika selepas ini Puan masih belum ber-
hasil menemukan penyelesaian, saya sarankan 
Puan menemui psikologi untuk mendapatkan 
bantuan.

Salah satu hal yang dapat saya sarankan 
adalah dengan mengevaluasi pengeluaran rutin 
keluarga. Dalam hal ini, Puan perlu memilih, 
apakah pengeluaran wang tersebut sangat 

diperlukan atau sekadar diinginkan. Juga perlu 
dipertimbangkan, jika ia amat perlu, apakah 
pengeluaran tersebut dapat lebih diminimal? 
Sebagai contoh, makan merupakan keperluan 
tetapi elakkan memesan makanan dari luar.

Juga apabila Puan memiliki wang lebihan 
atau tabungan, ada baiknya jika wang itu tidak 
dihabiskan. Lebih baik disimpan untuk kepent-
ingan jangka panjang, misalnya untuk tiga 
bulan ke hadapan. 

Selain itu, mungkin juga Puan boleh mem-
pertimbangkan membuka perusahaan sampin-
gan, untuk dapat menambah penghasilan. 
Dalam era kemajuan teknologi seperti seka-
rang, ada pelbagai peluang usaha, yang dapat 
dilakukan.  

Sebagai contoh, Puan dapat membuat suatu 
produk yang kemudian dijual secara online, 
atau suami dapat membuka kursus sendiri 
secara  online. 

Menjana pendapatan secara online tentu 
memiliki potensi yang lebih besar,  di mana 
usaha ini memungkinkan anda untuk menjang-
kau pasaran yang lebih luas, bahkan global. 
Amat penting, jangan lupa mengkomunikasi-
kan rencana ini kepada anggota keluarga lain, 
agar mereka juga dapat memberikan pendapat 
dan merasa dilibatkan. — Immanuel Yosua, 
Pensyarah Fakulti Psikologi Unika Atma 
Jaya, Jakarta

KOTA KINABALU: "Lindungi Bumi 
Kita, Lindungi Anak-Anak Kita” merupa-
kan inti utama misi Kempen Musim Pen-
ciptaan untuk tempoh lima tahun di Ma-
laysia. Komisi Keadilan Ciptaan Tuhan 
bersama Tim Eco-Outreach (EOT) telah 
mengadakan pelancaran ini di peringkat 
Keuskupan Agung Kota Kinabalu pada 5 
Sept di Dewan Katedral Hati Kudus.

Kempen yang akan berjalan selama 
lima tahun bermula 1 Sept 2020 sehing-
ga 31 Ogos 2025 telah  disempurnakan 
oleh Uskup Agung Kota Kinabalu, Uskup 
Agung John Wong Soo Kau bersama-sama 
dengan YB Senator Adrian Lasimbang, 
dan disaksikan oleh Fr Russel Lawrine, 
Penasihat Rohani Komisi dan Sr Calista 
Saliun, Koordinator Komisi, berserta 40 
orang yang terdiri daripada perwakilan 
dari setiap paroki, komisi dan religius.

Bagi tahun pertama ini, tema kempen 
adalah “Kurangkan Penggunaan Elek-
trik”, 

Uskup Agung dalam ucapannya menya-
takan tentang adanya keperluan mendesak 

untuk melindungi alam sekitar terutama 
pada masa-masa yang sukar ini, di mana 
kita sedang menghadapi situasi pandemik. 

Mengenai tema kempen, Bapa Uskup 
Agung mencadangkan beberapa alternatif 
yang boleh diamalkan dalam memastikan 
penggunaan tenaga elektrik secara efisien 
seperti mematikan peralatan elektrik apa-
bila tidak digunakan, menetapkan suhu 
penghawa dingin pada 24 darjah Celsius 
dan ke atas serta beralih tenaga yang boleh 
diperbaharui seperti tenaga solar.

Dalam ucapannya, Sr Calista Soliun 
berkata Sri Paus Fransiskus mengingatkan 
kita pada Musim Penciptaan untuk kem-
bali ke Kitab Kejadian, di mana  Tuhan, 
umat manusia dan ciptaan lain hidup ber-
sama dalam harmoni. 

Sementara itu, Fr Russel Lawrine, dalam 
ucapannya mendorong masyarakat untuk 
menyertai kempen ini dalam melindungi 
Bumi dan generasi masa depan dengan 
hanya mengurangkan penggunaan elektrik 
sebagai sebahagian daripada amalan baru 

kita dalam kehidupan seharian.
YB Senator Adrian Lasimbang turut di-

jemput untuk mengongsikan tentang tena-
ga yang boleh diperbaharui seperti tenaga 
suria dan bagaimana menggunakan elek-
trik dengan bijak.

Para perwakilan yang telah menghad-
iri pelancaran turut menerima poster dan 
risalah kempen dari Uskup Agung Kota 
Kinabalu untuk di bawa balik ke paroki 
masing-masing dan mengongsikan kepada 
semua umat gereja. — CS 

SIBU: Uskup Katolik Sibu, Joseph Hii, me-
nyeru umat agar mengubah cara hidup dan 
mula  merawat dan melindungi bumi dari 
terus dihancurkan.  

Prelatus itu mengatakan bahawa penting 
bagi semua orang pada hari ini untuk mel-
akukan sesuatu bagi bumi untuk membole-
hkan generasi masa hadapan terus menjalani 
kehidupan dalam dunia yang terus maju dan 
maju.

“Dunia kita telah mengalami begitu ban-
yak kemajuan tetapi dengan mengorbankan 
Ibu Alam. Kita tidak dapat menghentikan 
kemajuan. Itulah sebabnya kita mesti mem-
punyai keseimbangan.

"Kita harus mula memulih dan menyim-
pan demi generasi masa depan kita," katanya.

Uskup Hii menyelitkan hal menjaga bumi 
ini semasa menyampaikan homili beliau 
dalam Misa Pelancaran Kempen Lima Ta-
hun yang bertema, "Lindungi Bumi Kita, 
Lindungi Anak-Anak Kita" di Katedral Sa-
cred Heart. 

Kempen lima tahun itu bermula dari 1 Sep-
tember hingga 31  Ogos 2025 yang mende-
sak dan mempromosi kepada para umat beri-
man agar melindungi semua kehidupan di 
bumi. Setiap tahun, kempen ini akan mem-
punyai tema yang berbeza. Pada tahun ini, ia 
bertema "Kurangkan Penggunaan Elektrik." 

Bersesuaian dengan tema tersebut, Uskup 
Hii mengatakan 12 paroki di Keuskupan 
Sibu akan masing-masing menerima panel 
solar untuk mengurangkan penggunaan ele-
ktrik. "Mudah-mudahan, kita akan mengu-
rangi penggunaan elektrik melalui usaha ini, 
bukan hanya gereja, tetapi kita semua mesti 
berusaha berjimat menggunakan elektrik," 
katanya.

Uskup Hii juga mengatakan 1 September 
juga merupakan Hari Doa Sedunia untuk 
'Penjagaan Ciptaan' untuk umat Katolik di 
seluruh dunia yang dilancarkan oleh Sri Paus 
Fransiskus pada tahun 2015. 

Dalam menangani masalah perubahan 
iklim dan perlunya pertobatan ekologi, pada 

tahun 2015 Sri Paus Fransiskus juga me-
netapkan 1 September hingga 4 Oktober 
sebagai 'Musim Penciptaan' pada setiap ta-
hun. Uskup Sibu  mengatakan bahawa tema 
Musim Penciptaan tahun ini adalah 'Jubli un-
tuk Bumi: Ritma Baharu, Harapan Baharu." 

Selepas pelancaran, umat juga menonton 
klip video dan persembahan sketsa oleh para 
belia. Ini diikuti dengan ‘Plogging Walk’ 
(mengutip sampah) yang bermula di katedral 
menuju ke beberapa jalan utama dan kembali 
ke katedral.

Selain Hari Bumi, Uskup Hii juga menga-
takan Gereja Katolik turut bergabung dengan 
agama lain untuk doa 15 hari bagi negara, 
dari 31 Ogos hingga 14 September sempena 
sambutan Hari Malaysia.

Gereja Katolik memulakan Hari Doa ini 
pada hari pertama, untuk intensi keteguhan 
kepercayaan kepada Tuhan. Gereja denomi-
nasi lain juga mengambil giliran masing-
masing selama 14 hari dengan pelbagai in-
tensi. 

Masa penciptaan, Uskup seru umat wujudkan pertobatan ekologi 

Umat menyertai Plogging Walk sempena 
Musim Penciptaan. 

Jimat elektrik untuk lindungi bumi!
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Sahabat kecil Yesus

Ekaristi adalah sumber kehidupan bagi umat Katolik, kerana di dalamnya Kristus hadir dalam 
rupa roti dan anggur. 

Cari LAPAN perbezaan pada gambar di bawahl

Ke dalam tangan-Mulah ku serahkan nyawaku, Engkau  
membebaskan aku, ya TUHAN, yang setia.
(Mazmur 31:5) 

Tuhan menciptakan manusia pertama (Adam) dari debu tanah dan meng-
hembuskan nafas kehidupan ke dalamnya. Tuhan kemudian menempat-

kannya di Taman Eden dan menciptakan perempuan pertama (Hawa) dari 
tulang rusuk Adam sebagai pendampingnya.

dari tulang rusuk Adam 
sebagai pendampingnya. 

Bantu Adam untuk 
bertemu dengan Hawa. 

Hello adik-adik,
Apa khabar? Injil pada hari 
ini mengisahkan Petrus yang 
bertanya kepada Yesus, be-
rapa kali kita harus mengam-
puni. Jawaban Yesus ialah 
sehingga 77 kali. 
Adik-adik, Yesus tidak 

bermaksud, kita tidak per-
lu lagi memaafkan orang 
lain selepas 77 kali. Tujuh 
merupakan angka sempurna 
bagi orang-orang Yahudi. 
Maksudnya kita tidak boleh 
berhenti mengampuni kerana 
kita adalah manusia yang 
tidak sempurna dan sering 
membuat kesalahan.
Kita harus selalu mengam-

puni rakan-rakan mahupun 
ahli keluarga yang men-
yakiti hati kita tanpa harus 
mengingat kembali kesalahan 
mereka. 
Adik-adik, jangan lupa 

mengampuni diri sendiri dan 
sayangi diri sendiri. 
Dan akhirnya, contoh pal-

ing sempurna dari tindakan 
mengampuni adalah seperti 
yang dilakukan oleh Yesus, 
ketika di kayu salib Dia men-
gatakan “Ya Bapa, ampunilah 
mereka, sebab mereka tidak 
tahu apa yang mereka per-
buat” (Luk 23:34).

Salam sayang
Auntie Melly 
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KUALA PENYU: Komisi Belia Keusku-
pan Keningau pada 30 Ogos, kembali 
dengan program mingguan mereka 
dalam talian.

Kali ini, para belia St Peter Bundu, 
Kuala Penyu, menyampaikan bakat 
mereka melalui Sketsa PKP, "Hadapi 
PKP Secara Positif, Luangkan Masa 
Berkualiti bersama Keluarga."

Sketsa dimulakan dengan ucapan alu-
aluan Hemeliza Lasayung, disusuli lagu 
pembukaan "Ku Mau Cinta Yesus" dan 
doa pembukaan oleh Father Claudius 
Andrew. 

Sketsa ini menyerlahkan empat situasi 
belia.

Belia pertama Elvoy dari Kg. Menung-
gang seorang pelajar Kolej Matrikulasi 
Labuan yang kembali ke kampung dan 
harus menjalani kuarantin. Dalam tem-
poh kuarantin, Elvoy amat risau jika dia 
membawa virus yang berbahaya itu ke-
pada kaum keluarganya. Namun, tidak 
mahu bersikap pesimis, Elvoy bangkit, 
berdoa dan percaya akan kuasa Tuhan 
yang mampu menyembuhkan semua 
penyakit.

Belia kedua, Jessica dari Kg Bun-
du, Batu Empat meluahkan perasaan 
kagum dan kasihnya kepada ibunya, 

seorang kakitangan hospital, yang ber-
juang dan berkhidmat ketika virus co-
rona sedang ganas merebak.  Dengan 
berkat doa, Jessica menyingkirkan rasa 
risau dan negatifnya. Jessica dan adik-
adiknya berusaha menyenangkan hati 
ibunya, membuat kerja-kerja rumah 
dan memasak. 

Lahir dalam lapan orang beradik, 
Feionah dari Kg Menunggang amat ra-
pat dengan adik beradiknya. Semasa 
PKP, Feionah sangat bimbang dengan 
keselamatan dua orang beradik di 
Perak dan tiga orang lagi keluarganya 
yang bertugas sebagai barisan hada-
pan. Melalui platform digital, mereka 
sering berhubung dalam talian, saling 
meneguhkan serta mendoakan antara 
sesama. 

Virus corona memang melumpuhkan 
ramai orang namun Feionah tabahkan 
hati untuk berdoa agar semua orang 
dilindungi dari wabak ini. 

Seorang belia yang sudah berumah 
tangga, Bartolomew  Cornelius men-
gakui PKP adalah masa yang sangat 
mencabar, tanggungjawabnya menjaga 
keselamatan keluarga, memastikan kep-
erluan mencukupi, menjadi guru aka-
demik dan menjadi katekis terhadap 

anak-anak. Menggunakan masa terlu-
ang untuk berdoa bersama, menjadikan 
anak-anaknya menguasai doa-doa asas. 

Pada akhir sketsa, para belia men-

yanyikan lagu Pelita Imanku, ciptaan 
sepenuhnya oleh KBK St Peter, Bundu 
diikuti doa penutup oleh Paderi Paroki 
St Peter, Father Clement Abel. 

Iman belia St Peter Bundu 
tidak dibatasi virus 

SMK Konven St Cecilia wakili pertandingan Kuiz 
Bible Knowledge kali ke-empat peringkat kebangsaan 

SANDAKAN: Dua pasukan daripada SMK 
Konven St. Cecilia, Sandakan telah mewak-
ili Sabah dalam Pertandingan Kuiz Bible 
Knowledge SPM. 

Berbeza dengan tahun sebelumnya, kuiz 
kali ini telah dijalankan melalui online. 

Di peringkat negeri Sabah, dua pasukan 
ini telah mendapat tempat pertama dan 
kedua. Penglibatan SMK Konven St. Cecilia 
ke peringkat kebangsaan merupakan kali 
ke-4 berturut-turut sejak tahun 2017.

Program Kuiz Bible Knowledge SPM 
merupakan anjuran Malayan Christian 
Schools’ Council. Program melalui atas 
talian ini telah bermula sejak 27 Jun dan 
berakhir pada 1 Ogos 2020 (Peringkat Ke-
bangsaan). Difahamkan bahawa seramai 
2,322 peserta di seluruh negara telah me-
nyertai kuiz atas talian susulan pandemik 
Covid-19.

Hasil keputusan di peringkat Kebang-
saan, dua pasukan tersebut telah meraih 
tempat ke-4 dan tempat ke-6 daripada 13 
pasukan di seluruh negara. Ini merupakan 

satu pencapaian terbaik sejak tahun 2017. 
Pasukan yang mendapat tempat ke-4 di-
wakili oleh Evelyn Aguinaldo dan Yvonne 
Isabel Chong. Manakala pasukan yang 
mendapat tempat ke-6 diwakili oleh Starr 
Hiew dan Crissy Albert Liow.

Di peringkat Sandakan, para pelajar yang 
menduduki kuiz Bible Knowledge sejak 27 
Jun lalu dan mencapai prestasi terbaik tel-

ah mendapat insentif penghargaan dari-
pada Ketua Bahagian UPKO Libaran juga 
Majlis Tertinggi UPKO Malaysia, Dr. Peter 
Jr. Naintain. Menurut beliau, penghargaan 
ini adalah sebagai penyuntik semangat 
dan motivasi kepada pelajar terutamanya 
yang mengambil subjek Bible Knowledge 
dalam SPM. 

Selain kedua-dua pasukan peringkat 

akhir mendapat insentif, Dr. Peter turut 
memberi penghargaan kepada seramai 21 
pelajar lain yang mewakili empat sekolah 
Mission di Sandakan iaitu SM St. Mary, SM 
St. Cecilia, SM Sung Siew, dan SM St. Mi-
chael. Seorang daripada peserta tersebut 
ialah dari Gereja Anglican Indah, Sanda-
kan. 

Majlis penghargaan telah disampaikan 
pada 12 Ogos 2020 di SM St. Mary, Sanda-
kan. — Jamini Francis 

Dua pasukan mendapat tempat ke-4 dan ke-6
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Notis Chanseri 
1.0 Kemas kini Garis Panduan Keusku-
pan Agung untuk merayakan Sakramen
Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat 
Berhormat Perdana Menteri, Tan Sri Muhy-
iddin Yassin pada 28 Ogos 2020, Perintah 
Kawalan Pergerakan Pemulihan (RMCO) 
telah dilanjutkan hingga 31 Disember 2020. 

Berikutan pengumuman ini, Majlis Kes-
elamatan Negara (Majlis Keselamatan Ne-
gara - MKN) telah mulai mengemaskini 
SOP untuk pelbagai sektor.

Yang Amat Mulia, Uskup Agung Julian 
Leow D.D. setelah dinasihatkan oleh Pasu-
kan Petugas Pengurusan Krisis, beliau tel-
ah bersetuju untuk membuat penyesuaian 
pada Pedoman Keuskupan Agung untuk 
Merayakan Sakramen di bawah PKPP dan 
pasca PKPP  bertarikh 5 Jun 2020 (Garis 
Panduan) dan garis panduan tambahan 
yang dinyatakan dalam Surat Pastoralnya 
bertarikh 11 Julai 2020 

1.1 Sekatan Umur dan Orang di bawah 
Kategori Berisiko Tinggi

Di bawah SOP MKN yang terbaharu 
mengenai "Pembukaan Tempat Beribadat 
Dalam Tempoh RMCO" yang dikemas kini 
pada 4 September 2020 (item 3), mereka 
yang menghidap penyakit kronik, warga 
emas dan kanak-kanak berumur 12 tahun 
ke bawah tidak digalakkan menghadiri 
ibadat di rumah ibadat. Keutamaan kami 
adalah melindungi anggota masyarakat kita 
yang paling lemah. 

Paderi Paroki, dibantu oleh Pasukan Re-
spons Paroki (PRT), oleh itu, harus terus 
mengeluarkan peringatan kesihatan awam 
dan memberikan pendidikan berterusan 
mengenai risiko yang terlibat untuk katego-
ri berisiko tinggi tersebut dalam menyertai 
perhimpunan awam.

Paderi Paroki dibenarkan untuk mela-
mpirkan syarat tambahan (contohnya per-
mintaan pengecualian atau pernyataan 
persetujuan dll) bagi mereka yang telah 
memberitahu terlebih dahulu akan keputu-
san mereka untuk menghadiri Misa. Paderi 
Paroki boleh membuat pengaturan alter-
natif untuk kebaikan pastoral bagi yang 
mereka yang tersenarai di bawah kategori 
berisiko tinggi ini sebagai ganti kehadiran 
dalam Misa awam (lihat perkara 1.5).

1.2 Bukan Warganegara Malaysia
SOP yang sama yang dikemas kini pada 4 
September 2020 (item 2) tidak lagi mela-
rang warganegara bukan Malaysia meng-
hadiri Misa dan aktiviti keagamaan lain. 
Oleh itu, mereka kini dapat mengambil ba-
hagian dalam aktiviti paroki.

1.3 Pengebumian
SOP Pengebumian yang sebelumnya yang 
menghadkan kehadiran ke pengebumian 
kepada 15 orang, telah dibatalkan. Oleh itu, 
dengan serta merta, paroki harus merujuk 
dan mematuhi SOP mengenai "Pembukaan 
Tempat Ibadat Sepanjang Tempoh PKPP" 
yang dikemas kini pada 4 September 2020 
adalah digunapakai untuk semua Misa 
awam (termasuk pengebumian). 

Walaupun pada masa ini tidak ada 
batasan namun jumlah tetamu, jarak sosial 
dan langkah keselamatan kesihatan awam 

yang lain harus terus dipatuhi.

1.4 Perkahwinan 
SOP menge-
nai “Upacara 
Perkahwinan di 
Tempat Ibadat 
dan Agama Bu-
kan Islam” yang 
terakhir dikemas 
kini pada 1 Ogos 
2020 masih 
berkua tkuasa . 
Sekatan maksi-
mum 20 orang 
(termasuk Paderi 

dan pelayan lain) masih dikuatkuasa. 
Keuskupan Agung akan mengemas kini 

garis panduan sesuai dengan SOP MKN 
apabila ia dikemas kini dan memberitahu 
kepada paroki berkenaan dengan sebarang 
semakan masa depan.

1.5 Pemberian Komuni Suci di luar Misa
Memandangkan jumlah orang berisiko 
tinggi “dikecualikan” dari Misa Minggu 

Mingguan, dan tidak 
ingin membebankan 
barisan depan, Paderi 
dan Pelayan Komuni 
terhadap risiko yang 
tidak perlu, Uskup 
Agung Julian, sete-

lah berbincang dengan Majlis Penasihat, 
berharap untuk mengemukakan pilihan-
pilihan berikut yang dapat digunapakai dan  
disesuaikan oleh setiap paroki mengikut 
budi bicara Paderi Paroki:

a) Temujanji Individu - Temujanji boleh 
dilakukan dengan Paderi untuk pengakuan 
dan komuni di Paroki. Jadual harus dise-
diakan dan ini boleh dianjurkan melalui 
KED dengan sukarelawan menyediakan 
kenderaan jika perlu. 
b) Melantik Pelayan Komuni tambahan 
- Pelayan Komuni tambahan yang lebih 
muda dan mempunyai tubuh badan sihat 
boleh dilantik. Paderi Paroki juga boleh 
mempertimbangkan untuk melantik ang-
gota keluarga orang berisiko tinggi yang 
"dikecualikan." Orang-orang ini memer-
lukan latihan yang mencukupi dalam hal-
hal liturgi dan juga langkah-langkah kes-
elamatan awam.
Selain dari Pedoman Lampiran E  pandu-
an tambahan dapat dikeluarkan oleh Pa-
deri Paroki untuk menghindari penodaan 
Sakramen Mahakudus.
c) Misa yang dikhaskan untuk golon-
gan berisiko tinggi - Paderi Paroki boleh 
mengadakan Misa khas, selain dari Misa 
awam mingguan, bagi mereka yang ter-
masuk dalam kategori berisiko tinggi.
Misa seperti itu memerlukan langkah-
langkah kesihatan awam yang lebih ketat, 
misalnya jarak sosial 2 meter dan bukan-
nya 1 meter; tempat duduk untuk penjaga; 
komuni suci boleh dibawa kepada umat 
yang duduk dibangku, bukannya meminta 
mereka beratur dll.
d) Syarat dan Kriteria pemberian Ko-
muni di Rumah - Oleh kerana disarankan 
agar Pelayan Komuni membatasi pembe-
rian Komuni Suci dari rumah ke rumah 
setiap hari demi  mengelakkan penularan 
jangkitan, mungkin perlu dijelaskan ke-
pada penerima komuni di rumah bahawa 
mereka mungkin tidak dapat menerima 
Komuni setiap minggu tetapi secara ber-
gilir.
Kriteria untuk komuni di rumah (iaitu sia-
pa yang akan menerima) harus ditentukan 
oleh Paderi Paroki dan harus berdasarkan 
prinsip dua kali ganda untuk menjangkau 

seramai mungkin mereka yang sangat 
memerlukan sambil menghindari pen-
yalahgunaan hak istimewa ini. Pelayan 
Komuni harus mematuhi protokol yang 
ditetapkan di bawah Pedoman Lampiran. 
e) Perkhidmatan Komuni Pandu-Lalu 
- Atas budi bicara Paderi Paroki dan den-
gan mempertimbangkan kebolehlaksanaan 
premis gereja untuk pandu lalu, Komuni 
pandu lalu boleh diatur untuk individu 
berisiko tinggi. Ia harus dijalankan dengan 
langkah berhati-hati bagi mengelakkan 
penodaan Sakramen Mahakudus dan pener-
ima komuni harus dipimpin dalam doa dan 
bentuk persiapan rohani yang lain bagi  me-
nerima Komuni Suci. Cadangan untuk iba-
dat doa boleh didapati dari Komisi Liturgi 
Keuskupan Agung. 

1.6 Sekolah Minggu, IKD, Pembentukan 
dan Mesyuarat 
Sebagaimana SOP MKN yang dikemas kini 
pada 4 September kini diizinkan aktiviti dan 
perjumpaan berjadual selain dari Misa, iaitu 
aktiviti bukan liturgi seperti kelas katekis-
mus, IKD, formasi, perjumpaan dan lain-lain 
boleh disambung semula mengikut budi bi-
cara dan atas arahan Paderi Paroki. Individu 
dan kumpulan harus meminta kebenaran dari 
Paderi Paroki sebelum meneruskan sebarang 
aktiviti secara langsung di paroki.

Kami sangat tidak menggalakkan penyer-
taan mana-mana orang yang tergolong dalam 
kategori berisiko tinggi. Kegiatan seperti ini 
dapat dilakukan dengan syarat pematuhan 
fizikal dan keselamatan awam lain sesuai 
dengan Panduan SOP MKN dan Keuskupan 
Agung dipatuhi.

Sekiranya ruang tidak mencukupi untuk 
memenuhi syarat ini atau anggota PRT tidak 
tersedia untuk memantau dan memastikan 
kepatuhan terhadap SOP, Paderi Paroki harus 
menangguhkan perjumpaan secara langsung 
ke tarikh kemudian di mana aktiviti tersebut 
dapat dilakukan dengan cara yang selamat.

Berdasarkan perkara di atas, kami melam-
pirkan versi Lampiran Pedoman yang dike-
mas kini (Sekolah Minggu, IKD, Formasi 
dan Mesyuarat).

1.7 Komuniti Eklesia Dasar (KED) 
Atas budi bicara dan arahan Paderi Paroki, 
perhimpunan KED dapat disambung semula. 
KED tidak boleh mengadakan perjumpaan 

secara langsung 
tanpa mendapat 
persetujuan dari 
Paderi Paroki. 
Penting untuk 
d ipe rha t ikan , 
bagaimanapun, 
bahawa mereka 
yang tergolong 

dalam kategori berisiko tinggi sangat tidak 
digalakkan menghadiri pertemuan di rumah. 
Kami masih menggalakkan, jika ini dapat 
dilaksanakan, anggota KED untuk terus ber-
hubung menggunakan platform digital tanpa 
pertemuan fizikal. 

Kami melampirkan versi Lampiran P 
Garis Panduan yang diperbaharui (Cara Ba-
haru Menjadi Gereja) bagi paroki dan KED 
yang merancang untuk meneruskan perte-
muan secara langsung.

1.8 Pendidikan dan Pematuhan SOP, 
Garis Panduan dan Penasihat Kesiha-
tan Awam 
Paderi Paroki dan PRT mesti memastikan 
bahawa semua orang yang kini dibenarkan 
menghadiri aktiviti paroki diberitahu dan 
diberi penerangan mengenai SOP MKN, 
Garis Panduan Keuskupan, dan protokol 
paroki lain .

Sesuai dengan SOP MKN, topeng muka 
tetap wajib dilakukan, penggunaan tandas 
terhad, jarak fizikal dilaksanakan termas-
uk mengelakkan sentuhan fizikal ketika 
memberi salam, dan segera bersurai apa-
bila aktiviti telah selesai.

Setiap orang mesti terus mematuhi 
nasihat kesihatan yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Kesihatan, termasuk menga-
malkan 3W's ( Wash, Wear and Warn)

2.0 Latihan Pastoral Diakon Bonaven-
ture Rayappan
Reverend Diakon Bon-
aventure Rayappan telah 
diutus ke Gereja Our Lady 
of Lourdes, Klang, mulai 1 
September 2020.

3.0 Diakon Adrian Ng
Diakon Adrian Ng, yang merupakan dia-
kon tetap yang diinkardinasi di Keusku-
pan Melaka-Johor dan yang kini sedang 
bercuti dari keuskupannya, telah melibat-
kan diri secara kontrak sebagai Pastoral 
associate bagi Gereja Holy Family, Ka-
jang selama enam bulan tertakluk kepada 
semakan. Beliau khususnya akan bekerja 
dengan Pelayanan Kampus dan menjang-
kau migran di bawah pengawasan Paderi 
Paroki Holy Family. 

Beliau tidak akan menjalankan tugas 
liturgi atau pelayanan sebagai diakon 
sepanjang tempoh bercuti ini. 

4.0 Retret Tahunan para Klerus
Para Klerus Keuskupan Agung Kuala 
Lumpur akan mengadakan retret tahu-
nan mereka dari 21 hingga 24 September 
2020. Mohon doakan para klerus Keusku-
pan Agung ini dalam mereka menjalani 
masa pembaharuan rohani yang istimewa 
ini.

5.0 Misa Krisma 
Misa Krisma tahunan untuk Keuskupan 
Agung Kuala Lumpur, yang telah di-
tangguhkan kerana PKP, akan dirayakan 
pada 24 September 2020 jam 10.30 pagi 
di Gereja St Anthony, Jalan Robertson, 
Kuala Lumpur. Oleh kerana tempat duduk 
yang terhad dan keperluan mematuhi SOP 
MKN, Misa ini tidak akan dibuka kepada 
orang ramai. Mereka yang ingin mengiku-
ti siaran langsung Misa ini boleh melaku-
kannya melalui saluran web kami.

Rev Fr Michael Chua 
Chanselor 
Keuskupan Agung Kuala Lumpur 
September 8, 2020

l Lampiran I & J dimukasurat BM 7 

KeusKupan agung 
Kuala lumpur

Chan/MC/08/2020
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Lampiran J

Cara Baharu Menjadi Gereja - KED  

l sambungan dari mukasurat BM 6 
Lampiran I

Sekolah Minggu, IKD, 
Pembentukan, Mesyuarat 

l Mesyuarat, pengajaran, perhubungan  
menggunakan platform digital harus ter-
us menjadi kaedah pilihan pertama

l Platform digital harus selamat diguna-
kan untuk mengelakkan penggodaman 
dan penyalahgunaan dalam talian

l Minta bantuan dari Pelayanan Kateke-
tikal Keuskupan Agung atau Komisi Ko-
munikasi Sosial Keuskupan Agung atau 
paroki terdekat amat digalakkan.

l Tidak ada kumpulan boleh meneruskan 
perjumpaan secara langsung tanpa persetu-
juan Paderi Paroki terlebih dahulu.
lTempahan lebih awal harus dilakukan 
oleh Ketua Ko-ordinator Pelayanan. 
l Jumlah bilangan tempat duduk dalam 
bilik harus ditentukan oleh Tim Respons 
Paroki. 
l Membuat penandaan bagi jarak fizikal.
l Daftar setiap orang yang menggunakan 
bilik.

l Guna pelitup muka, gunakan pembas-
mi kuman untuk tangan.
l Tidak ada sentuhan fizikal. 
l Gunakan kaedah dalam talian untuk 
rujukan. 
l Elakkan berkongsi bahan cetak (nota, 
minit mesyuarat, edaran PowerPoint).
l Pastikan pengudaraan yang baik se-
masa perjumpaan.
l Jika boleh, buka pintu, tingkap, guna-
kan kipas.

l Durasi maksimum setiap 60 minit. 
l Tidak dibenarkan makan, minum di 
dalam bilik.
l Bagi prosedur pembersihan bilik, sila 
ikut protokol paroki yang ditetapkan oleh 
PRT.
l Sisa buangan berbahaya harus diber-
sihkan.
l Harus ada pemeriksaan dari PRT atau 
wakil selepas penggunaan bilik.

l “Komuniti Eklesia Dasar (KED)  dibentuk pada 
tahun 1976 sebagai keutamaan bagi pembaharuan 
Gereja Katolik di Semenanjung Malaysia sejajar den-
gan visi dan pembaharuan Konsili Vatikan Kedua.
l KED dipanggil untuk meneroka cara-cara kreatif 
bagi menghubungkan, mendorong pertumbuhan iman 
dan kerohanian komuniti.
l‘Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan’ (RMCO) 
membawa cabaran kepada  BEC yang secara tradis-
ional bertemu dan menganjurkan perjumpaan fizikal 
dalam ruang tertutup kerana ia menimbulkan risiko 
tambahan untuk penularan penyakit
l Perhimpunan KED di rumah adalah dibenarkan 
mengikut budi bicara dan arahan Paderi Paroki.
l Walaupun perjumpaan seperti itu diizinkan, tidak 
ada kewajiban untuk mengadakan atau menghadiri 
perhimpunan tersebut. Setiap orang mesti mempertim-
bangkan risiko dan bertanggungjawab atas penyertaan 
mereka dalam perhimpunan
l Perhatian khusus mesti diamalkan untuk melind-
ungi orang yang lemah dalam kesihatan. 
l Dewasa> 70 tahun, kanak-kanak <12 tahun dan 
orang-orang berpenyakit jantung dan pernafasan kron-
ik, barah dan penyakit yang lemah imun tidak digalak-
kan menghadiri mana-mana  perjumpaan secara lang-
sung.
l Dalam perjumpaan KED, harus menjaga jarak 
fizikal, pembasmian kuman, pengimbasan suhu, 
pendaftaran kehadiran harus dilakukan. Had bilangan 
peserta harus ditetapkan.
l Makan bersama dan majlis beramai-ramai tidak 
dibenarkan. 
l Setiap pertemuan tidak melebihi 60 minit.

l KED  harus menggunakan, jika 
boleh, platform digital untuk berhubung.  
Walaupun platform digital tidak boleh 
menjadi pengganti kehadiran fizikal 
yang memadai, ia adalah platform yang 
selamat dan dapat dilaksanakan semasa 
jarak fizikal yang diperlukan.

l Paroki melalui BECAT, BECCOT 
atau tim Komunikasi Sosial Paroki harus 
memberikan latihan dan cadangan atas 
talian sebagai dalam membantu KED 
membuat peralihan ke platform digital.

l Kita perlu menyedari bahawa terdapat 
ramai ahli yang tidak mempunyai sum-
ber atau keupayaan untuk berhubung 
melalui platform digital. Kaedah ber-
hubung lain harus diterokai, cth. pang-
gilan telefon, meninggalkan pesanan 
di pintu rumah orang tua, berkunjung 
sambil menjaga jarak yang selamat (dari 
pintu pagar).

l Penting untuk diperhatikan bahawa 
yang paling lemah dalam komuniti, teru-
tama warga tua, akan memerlukan lebih 
banyak sokongan masyarakat terutama 
pada masa penjarakan fizikal.

l Anggota KED boleh menawarkan 
untuk membeli barang runcit untuk 
orang tua dan mereka yang terlantar. 

l KED harus terus mengenal pasti ke-
luarga dan individu, terutama keluarga 
yang dilanda kegawatan ekonomi, kaum 
pendatang, dan menawarkan bantuan. 
Mereka harus bekerjasama dengan Pe-
layanan Pembangunan Insan. 

l Penyelaras BEC harus menye-
barkan maklumat, helaian refleksi KED 
atas talian  dan sumber atau maklumat 
lain yang dikongsikan oleh paroki atau 
Keuskupan Agung dengan setia.

l Keselamatan setiap umat paroki harus 
menjadi keutamaan dalam setiap aktiviti 
yang diatur oleh paroki.

l Menurut SOP untuk tempat ibadat bukan 
Islam bertarikh 4 September 2020, aktiviti 
berjadual (selain Misa) adalah dibenarkan 
tertakluk kepada syarat yang ditetapkan 
dalam SOP di atas.

l Setiap Paderi Paroki dibenarkan mem-
beri izin dan memberi arahan kepada mana-
mana kumpulan yang ingin meneruskan 

aktiviti secara langsung di paroki.

Aktiviti-aktiviti tersebut seperti berikut:
l Sekolah Minggu (lihat perenggan f di 
bawah);

l IKD;

l Pembentukan dan arahan;

l Mesyuarat;

l Kaunseling;

l Lain-lain aktiviti yang mendapat kebe-
naran dari Paderi Paroki

Aktiviti-aktiviti ini tidak dibenarkan:
l Nyanyian 

l Majlis Makan  

l Sukan  

l Aktiviti bermalam, termasuk kem dan re-
tret bermalam  

l Sebarang aktiviti di atas di mana jarak so-

sial tidak dapat dikekalkan  kerana ruang ter-
had   (jumlah orang dihadkan dan tetapkan 
orang yang dibenarkan di dalam bilik itu). 

l Aktiviti melebihi 60 minit. Atas budi bic-
ara Paderi Paroki, beliau boleh memperpan-
jang waktu hingga 90 minit.

l Dewasa> 70 tahun, kanak-kanak <12ta-
hun dan orang-orang  berpenyakit jantung 
dan pernafasan kronik, barah dan lemah im-
unisasi tidak digalakkan untuk menghadiri 
mana-mana aktiviti secara langsung.

1. Peruntukan Am

2. Platform Digital 3. Protokol Bagi Perjumpaan Secara Perseorangan

1. Peruntukan Am 2. Cara Baharu Berhubung dan Menyokong Kommuniti
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PENGINJILAN: Penghormatan kepada 
Sumber  Planet. Semoga sumber-sumber 
planet tidak dimanipulasi, sebaliknya 

dikongsi dengan adil dan dalam 
semangat hormat menghormati

Sept 13, 2020 

Uskup umum para perintis iman 
Katolik Sabah, dirayakan setiap 30 Ogos 

KOTA KINABALU: Tahun 2020, 
genaplah 40 tahun kewujudan Ne-
ocatechumenal Way di Malaysia. 

Komuniti Neocatechumenal 
yang pertama ditubuhkan pada 
7 Sept, 1980 di Katedral Sacred 
Heart. 

Uskup Simon Fung merupakan 
uskup yang memberi kebenaran 
kepada komuniti itu mengadakan 
pembentukan. 

Dalam masa 40 tahun ini, se-
banyak 43 komuniti Neocat-
echumenal berada di Keuskupan 
Agung Kota Kinabalu, Keuskupan 
Sandakan dan Keuskupan Sibu, 
Sarawak. 

Father Paul Lo, Paderi Paroki 
Katedral telah memimpin Misa 

Kudus kesyukuran ulang tahun 
ke-40 ini pada 6 Sept, 2020. 

Sempena perayaan ulang ta-
hun ini, komuniti tersebut telah 
menerbitkan sebuah buku cend-
erakenangan yang turut merekod-
kan sejarah singkat penubuhan, 
momen-momen penting dan per-
jalanan Neocatechumenal Way di 
negara ini. 

Antaranya ketika komuniti ini 
diutus oleh Uskup Agung John 
Wong pada tahun 2017, untuk me-
neruskan misi pewartaan Khabar 
Gembira Tuhan berdua-dua. 

Selepas perayaan Ekaristi, para 
komuniti meneruskan perayaan 
ulang tahun ini di sebuah restoran 
tempatan. 

KENINGAU: Dalam surat pas-
toralnya bertarikh 6 Sept, Uskup 
Cornelius Piong memanjatkan puji 
dan syukur kepada Tuhan kerana 
dengan perlindungan serta kuasa 
Tuhan, umat masih dapat dan di-
mampukan melaksanakan misi 
Kristiani. Uskup Cornelius juga 
gembira kerana walaupun dalam 
keadaan PKPP, para paderi, reli-
gius dan umat awam tetap dapat 
menjalankan aktiviti-aktiviti Pas-
toral dengan mematuhi SOP:

Pada bulan September ini, 
Keuskupan Keningau mengan-
jurkan Ziarah memperingati dan 
mesyukuri para perintis iman Ka-
tolik iaitu Msgr. August Wachter 
dan para Paderi, Brother dan 
Awam. Mereka terkorban pada bu-
lan Ogos tahun 1945 dan kini su-
dah menjadi peristiwa dan sejarah 
Gereja Katolik di Sabah selama 75 
tahun. 

Oleh itu, Bapa Uskup menga-
jak umat untuk memperingati dan 
mensyukuri jasa dan pengorbanan 
mereka demi membawa Khabar 
Baik kepada penduduk di Borneo 
khususnya Sabah. 

Katanya, “Semangat misi 
dan pengorbanan Msgr. August 

Wachter dan rakan-rakan sepe-
layanan perlu kita ambil sebagai 
inspirasi dan tauladan dengan 
menyedari, mensyukuri dan mem-
perjuangkan Misi Kristiani kita 
dengan mengasihi dan melayani. 
Semasa dalam pelayanan Msgr. A. 
Wachter sempat melayani Umat di 
Tambunan, Keningau, Sook, Ten-
om, Membakut, Bundu Kuala Pe-
nyu, dll. Perjalanan pelayanannya 
selama di Borneo Utara (sekarang 
Sabah) dapat diketahui melalui tu-
lisan diarinya.”

Uskup Cornelius mengumum-
kan bahawa peristiwa peringatan 
dan kesyukuran para perintis iman 
Katolik ini akan diadakan pada 
setiap 30 Ogos setiap tahun mulai 
tahun hadapan 2021.

Dalam surat yang sama, Bapa 
Uskup mengumumkan tentang 
kempen “Lindungi Bumi kita, 
Lindungi Anak-anak kita (1 Sep-
tember 2020 – 31 Ogos 2025). 
"Kempen ini kita jalankan selama 
lima tahun, dan setiap tahun ada 
temanya. Tahun pertama (1.9.2020 

– 31.8.2021) bertema:  “Kurang-
kan penggunaan elektrik”. 

“Komisi Keharmonian Alam 
Ciptaan Tuhan Keuskupan 
(KKACT) akan membantu kita, 
umat untuk menanggapi kempen-
kempen selama lima tahun. Kita 
berharap agar kita semua dapat 
memberi kerjasama untuk me-
nyelamatkan rumah kediaman 
kita bersama ini agar anak-anak 
kita mempunyai tempat tinggal, 
iaitu  dunia yang selamat didiami. 
Agar kita umat dapat membantu 

dan turut serta dalam kempen ini, 
kita perlu mengubah sikap sambil 
lewa kepada sikap sentiasa ambil 
peduli.”

Sempena Pesta Salib Suci, 14 
September, Bapa Uskup meng-
ingatkan umat Kristian bahawa , 
Salib adalah lambang pengorba-
nan Yesus dalam mengungkap-
kan cinta kasih-Nya kepada kita. 
"Yesus meminta kita supaya me-
mikul salib kita setiap hari jika kita 
mengasihi dan mahu mengikuti 
Dia (Luk. 9:23). Keuskupan Ken-
ingau akan menyambut Pesta Salib 
Suci ini pada 14 September 2020 
dengan merayakan Misa Kudus di 
perkarangan Menara Salib Suci, 
Pusat Ziarah Keluarga Kudus Nulu 
Sosopon pada jam 6.00 petang.

Pada akhir suratnya, Bapa 
Uskup meminta umat supaya tidak 
lupa membawa dalam doa dan In-
tensi Doa Umat iaitu 

a)Perlindungan persediaan Pen-
tahbisan Diakon bagi Wilfred 
James yang akan diadakan pada 
1/10/2020, 

b)Perlindungan dan campurtan-
gan Tuhan dalam proses persiapan 
dan perjalanan Pilihan Raya DUN 
Sabah pada 26 September ini. 

KUCHING: Menteri Kebaji-
kan, Kesejahteraan Komuniti, 
Wanita, Keluarga dan Pem-
bangunan Kanak-Kanak  YB 
Dato Sri Hajah Fatimah bt Ab-
dullah, pada 3 September telah 
menyampaikan Surat Pelanti-
kan kepada lebih daripada 20 
anggota Jawatankuasa Pelan 
Tindakan Perpaduan Nasional 
(2021- 2025) Zon Sarawak.

Ketua Majlis Gereja-Ger-
eja Sarawak (ACS), Uskup 
Agung Simon Poh menerima 
surat pelantikannya untuk 
berkhidmat selama dua tahun 
bermula pada 3 Ogos 2020 
hingga 2 Ogos 2022.

Peranan Jawatankuasa ini 
adalah untuk membantu Ke-
menterian Perpaduan Nasion-
al bagi memperkukuhkan per-
paduan dan keharmonian di 
kalangan rakyat, sejajar den-
gan aspirasi pemerintah untuk 
mengukuhkan perpaduan na-
sional sebagai asas ekonomi, 
politik dan kestabilan sosial 

untuk negara.
YB Dato Sri Fatimah juga 

melancarkan Sesi Maklum 
Balas Rakyat untuk Draf 
Pelan Tindakan Nasional 
(2021-2025) Sarawak pada 
4 September dengan agenda 
berikut:

1) Untuk mengumpulkan in-
put pengetahuan dan pema-
haman masyarakat mengenai 
prinsip-prinsip Rukun Ne-
gara.
2) Untuk mengumpulkan 
cadangan program aktiviti 
yang sesuai dilaksanakan un-

tuk mencapai cita-cita Rukun 
Negara.
3) Untuk mengumpulkan 
maklum balas masyarakat 
untuk tujuan memperkuat 
draf Pelan Tindakan Perpad-
uan Nasional (2021-2025) 
Sarawak.
Uskup Agung Simon Poh 

bersama beberapa pegawai 
kerajaan, NGO, ketua per-
satuan dan ahli jawatankuasa 
Rukun Tetangga antara yang 
menghadiri pelancaran Sesi 
Maklum Balas Rakyat terse-
but. 

Uskup Agung Simon Poh terima 
surat pelantikan Komiti Pelan 
Tindakan Perpaduan Nasional 

Misa Kudus kesyukuran 
ulang tahun ke-40

Neocatechumenal Way 


