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Kerana kamu hidup bersatu dengan Kristus, kamu 
dikuatkan. Kerana Kristus mengasihi kamu, kamu 
dihiuburkan. Kamu dipimpin oleh Roh Tuhan, dan 
kamu saling mengasihi saling berbelas kasihan. Aku 
berharap saudara semua dapat benar-benar menyena-
tiku dengan hidu seia sekata, saling mengasihi den-
gan kasih yang sama ...                                  Filipi 2: 1-2

Dunia tidak mampu 
hadapi perang dingin 
baharu China dan AS
NEW YORK : Dunia 

sedang dalam “arah 
yang sangat berba-

haya”: iaitu Perang Dingin 
baharu antara China dan 
Amerika Syarikat. Amaran 
itu dinyatakan oleh Setiau-
saha Agung PBB,Antonio 
Guterres pada 24 Sept, ke-
tika merasmikan Perhim-
punan Agung PBB, mem-
beri amaran kepada semua 
negara mengenai kemung-
kinan tragedi dan perpeca-
han pada masa hadapan. 

Tahun ini, kerana pandemik 
Covid-19, dewan besar itu kosong 
manakala ucapan lebih dari 100 
ketua negara, ditambah dengan 
personaliti lain, berlangsung mela-
lui video.

Tanpa menyebut secara langsung 
mengenai Beijing dan Washing-
ton, Guterres mengatakan bahawa 
"Dunia kita tidak mampu memiliki 
masa hadapan di mana dua ekono-
mi terbesar memecah belah dunia 

dalam keadaan yang sangat besar 
- masing-masing dengan peraturan 
perdagangan dan kewangannya 
sendiri dan Internet dan keupayaan 
kecerdasan buatan".

Beliau menambah: "Perpecahan 
teknologi dan ekonomi berisiko 
berubah menjadi jurang geostrate-

gik dan ketenteraan. Kita mesti 
mengelakkan perkara ini dengan 
segala cara.

Dua hari yang lalu, video in-
tervensi  kedua-dua pemimpin 
- Donald Trump dan Xi Jinping - 
mengungkapkan perselisihan men-
dalam mereka dalam banyak as-

pek: dari kerjasama antarabangsa, 
pengurusan wabak, hinggalah ke 
pemanasan global.

Presiden AS mengecam China 
yang dituduh membiarkan Cov-
id-19 menyebar dengan diam dan 
pengaruhnya terhadap Pertubuhan 
Kesihatan Sedunia dan menuduh 
Beijing sebagai negara yang pal-
ing banyak menyumbang kepada 
pencemaran tetapi melakukan han-
ya melakukan sedikit usaha untuk 
membersihkan planet ini.

Sebaliknya, dalam ucapan yang 
digambarkan oleh pelbagai penga-
nalisis sebagai "polis yang baik", 
Xi Jinping mengatakan bahawa 
negaranya ingin mempertahankan 
multilateralisme; bahawa pada ta-
hun 2060 ia akan mengurangkan 
pelepasan karbon; bahawa ia akan 
menggunakan dialog dan rundin-
gan untuk "mengurangkan perbe-
zaan" antara negara.

Diana Fu, yang mengajar sains 
politik di University of Toronto, 
menggambarkan tontonan kedua-
dua pidato Perhimpunan Agung itu 
sebagai "pengganggu kelancaran 
di pentas PBB".

 “Sifat pembuli Amerika digam-
barkan melalui Trum, yang tidak 
putus-putus melabelkan musuhnya 
sebagai virul global. Manakala 
China pula menentang musuhnya 
dengan berjanji manis akan lebih 
bersemangat multilateralisme na-
mun sbenarnya harus tunduk ke-
pada syarat dan peraturan mereka 
sendiri.”

Satu contoh betapa miripnya 
China dan Amerika Syarikat yang 
jelas dilihat ialah, tidak satu pun di 
antara kedua-dua negara ini mahu 
menjalin kerjasama untuk mem-
produksi vaksin anti Covid bagi 
diagih-agihkan ke seluruh dunia 
(khususnya ke negara-negara mis-
kin). 

Beberapa hari lalu, WHO telah 
mencadangkan skema global bagi 
mengeluarkan vaksin pada masa 
harapan yang telah pun disertai 
oleh 156 negara, tetapi Amerika 
danChina tidak menyertainya se-
takat ini. Kedua-dua  negara kuat 
itu lebih gemar menyimpan vak-
sin untuk mereka sendiri daripada 
berbahagi dengan “negara-negara 
sahabat” mereka. — AsiaNews 

BEIJING: Katolik di tanah be-
sar China kecal di atas maklumat 
tidak benar pada teks  Alkitab  
yang digunakan di sekolah. Teks 
itu mendakwa Yesus telah melem-
parkan batu hingga mati terhadap 
seorang wanita kerana patuh pada 
undang-undang pada ketika itu. 

Buku teks yang diterbitkan oleh 
kerajaan itu dicetak oleh Univer-
siti Sains Elektronik yang bermat-
lamat mengajar “undang-undang 
dan etika professional” kepada 
pelajar sekolah vokasional. 

Buku itu memetik kisah Yesus 
yang mengampuni dosa seorang 
wanita yang melakukan dosa pen-
zinaan dari Injil Yohanes tetapi 
telah mengubah penghujungnya. 

Orang ramai mahu melempar-
kan batu kepada wanita itu sehing-
ga mati mengikut undang-undang. 

Tetapi Yesus mengatakan, “Se-
siapa yang tidak pernah berdosa, 
dialah yang melemparkan batu 
pertama.” Mendengar kataYesus, 
orang ramai itu beredar satu per-
satu. 

Kemudian, apabila orang ramai 
sudah bersurai, Yesus melempar-
kan batu hingga mati terhadap 
wanita itu dan berkata, “Saya 
juga berdosa. Tetapi jika undang-
undang hanya boleh dilaksana-
kan oleh orang yang tidak pernah 
bersalah,undang-undang itu pasti 
mati,” kata buku teks tersebut. 

Seorang umat paroki yang me-
muat turun petikan buku teks itu 
di media sosial mengatakan fakta 
yang salah itu merupakan penghi-
naan kepada Gereja Katolik. 

“Saya mahu semua orang tahu 
bahawa Parti Komunis China telah 

cuba memutar belit sejarah Ger-
eja, cuba mencemar nama Gereja 
kami dan cuba membuatkan orang 
membenci Gereja kami,” tulisnya. 

Mathew Wang, seorang guru 
Kristian di sebuah sekolah voka-
sional mengesahkan isi kandun-
gan buku teks itu tetapi ia berbeza 
di beberapa tempat di China. 

Wang mengatakan bahawa buku 
itu telah disemak oleh Komiti Se-
makan Semula Buku teks untuk 
Pendidikan Moral Sekolah Me-
nengah Vokasional. 

Wang mengatakan bahawaara 
penulis telah menggunakan con-
toh yang salah agar ia sejajar 
dengan undang-undang sosialis 
China.  

Beberapa orang Katolik juga 
mengatakan para penulis buku 
teks itu menggunakan taktik kotor, 

mahu membuktikan undang-un-
dang China adalah yang tertinggi. 

Seorang paderi Katolik yang 
tidak mahu namanya ditulis men-
gatakan, jika teks Alkitab itu telah 

diseleweng, ia telah melanggar 
moral dan undang-undang, jadi 
bagaimana kita masih mengajar 
etika professional dengan buku 
tersebut?” – UCAN 

Setiausaha Agung PBB mengatakan dunia tidak mampu berhadapan 
dengan perang dingin baharu dua negara berkuasa besar, China dan AS. 

Katolik China kesal buku teks sekolah kata Yesus  membunuh pendosa
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Tuhan itu gembira ...
Kristian ,  Yahudi ,  dan 

Islam akhirnya semuanya 
percaya kepada Tuhan 

yang sama. Menariknya juga, di 
fikiran yang popular, mereka 
semua cenderung mengandung 
Tuhan dengan cara yang sama, 
seperti, lelaki, selibat, dan tidak 
terlalu senang.

Oleh itu, jantina Tuhan bukan-
lah sesuatu yang dapat kita fikir-
kan.  

Tuhan bukan le laki  a tau 
perempuan, atau sebilangan jan-
t i n a  a n d r o g e n .  O l e h  i t u , 
bagaimana kita dapat memahami 
konsep gender Tuhan? Kita seb-
etulnya tidak dapat, tidak boleh, 
noktah. 

Secara klasik kita berbicara 
tentang Tuhan sebagai lelaki, 
walaupun kita tahu bahawa ini 
tidak benar kerana kita menegas-
kan, secara dogmatis, bahawa 
Tuhan tidak dapat dilaksanakan, 
tidak dapat ditangkap dalam 
konsep apa pun. 

Itu juga berlaku untuk penger-
tian kita tentang Tuhan sebagai 
selibat, tidak mempunyai isteri. 
Bagaimana jantina dan kewani-
taan saling berkaitan dengan 
Tuhan juga tidak dapat dilak-
sanakan, tidak dapat dikandung, 
tetapi kita tahu Tuhan bukan 
sekadar selibat lelaki.

Tetapi bagaimana dengan 
tanggapan popular yang lain, 
iaitu, bahawa Tuhan tidak begitu 
senang, terutama dengan kita?

Di sini kita mempunyai jawa-
pan yang jelas: Tuhan sangat 
gembira.  

Bagaimana mungkin Dia tidak 
gembira? Sekiranya Tuhan 
adalah kesatuan yang sempurna, 

keba ikan  yang  sempurna , 
kebenaran yang sempurna, kein-
dahan yang sempurna,  dan 
kepenuhan yang sempurna 
dalam segala hal, bagaimana 
Tuhan tidak dapat menjadi keba-
hagiaan yang sempurna? 

Tuhan yang tidak bahagia 
tidak akan menjadi Tuhan kera-
na Tuhan sepert i  i tu  akan 
kekurangan kekuatan untuk 
membuat  dir i -Nya bahagia 
(maafkan kata ganti).

Tidak ada kekurangan walau 
sedikit pun untuk Tuhan. Jadi 
Tuhan yang sempurna juga 
adalah Tuhan yang bahagia. 
Tetapi itu adalah pernyataan 
metafizik. 

Kita masih boleh bertanya, 
adakah Tuhan bahagia dengan 
emosi dan adakah Tuhan senang 
dengan kita? 

Tidakkah Tuhan kadang-
kadang mengerutkan kening dan 
menggeleng kerana kecewa den-
gan kelakuan kita? Tentunya 
Tuhan tidak akan senang dengan 
banyak perkara yang berlaku di 
dunia kita. Tuhan tidak akan 
bahagia dalam menghadapi dosa.

Seperti halnya perkara lain 
mengenai Tuhan, ada perkara-
perkara di sini yang tidak dapat 
kita fahami. 

Namun, ini mesti ditegaskan, 
baik dari wahyu yang paling 
dalam dalam kitab suci kita dan 
dari kesaksian orang-orang baik 
yang tak terhitung jumlahnya: 
Tuhan itu bahagia! Tuhan tidak 
biasa kecewa dengan kita, 
merengut kelemahan kita, dan 
menghantar sebahagian besar 
dari kita ke neraka.

Sebaliknya, Tuhan adalah sep-

erti ibu bapa yang penuh kasih 
kepada seorang anak kecil, sela-
manya mahu menarik dan memi-
kat kita ke hadapan, menggem-
birakan tenaga kita, ingin kita 
berkembang, sedih ketika kita 
bertindak kerana memilih cara 
yang membawa ketidakbahagia-
an kepada orang lain dan diri 
kita sendiri, tetapi memahami 
kelemahan daripada marah dan 
tidak berpuas hati.

Julian dari Norwich, seorang 
mistikus yang terkenal, meng-
gambarkan Tuhan dengan cara 
ini: Tuhan duduk di syurga, 
tersenyum, santai sepenuhnya, 
wajahnya kelihatan seperti sim-
foni yang luar biasa. 

Semasa pertama kali membaca 
petikan ini beberapa tahun yang 
lalu, saya terkejut dengan kon-
sep Tuhan yang tersenyum dan 
gambaran Tuhan sebagai santai. 
Saya tidak pernah menganggap 
Tuhan sebagai "santai".

Tentunya dengan semua yang 
berlaku di dunia kita dan pasti 

dengan semua pengkhianatan, 
besar dan kecil, dalam hidup 
kita, Tuhan pasti tegang, kecewa 
dan cemas. 

Adalah sukar tetapi lebih 
mudah untuk membayangkan 
T u h a n  s e b a g a i  s e n y u m 
(sekurang-kurangnya kadang-
kadang), tetapi sangat sukar 
untuk membayangkan Tuhan 
sebagai santai, lebih-lebih lagi 
dengan keadaan dunia kita seka-
rang yang serba kekurangan dan 
penuh kesilapan. 

Inilah perjalanan hidup saya, 
sejarah didikan iman saya dalam 
saya  be r juang  memahami 
kenyatan itu. 

Saya sangat diberkati dalam 
latar belakang agama saya. Dari 
ibu bapa dan keluarga saya, 
melalui komuniti paroki di mana 
saya dibesarkan, melalui para 
biarawati Ursuline yang menga-
jar saya di sekolah, merka meru-
pakan teladan iman dan menja-
dikan lingkungan kepercayaan 
saya amat teguh. 

Saya mengalami iman dan 
agama  yang  h idup  da lam 
kehidupan nyata dengan cara 
yang memberikan kredibiliti dan 
menjadikannya menarik.

Latihan seminari dan kajian 
teologi saya mengukuhkan lagi 
iman saya.  

Tetapi, sepanjang masa itu, di 
sebalik semua ini, terdapat gam-
bar Tuhan yang tidak begitu 
gembira dan hanya tersenyum 
hanya dalam beberapa peristiwa 
yang tidak begitu kerap. 

Akibat dari itu dalam hidup 
saya, saya sentiasa berusaha, 
saya cepat cemas, selalu berhati-
hati dan mengukur, untuk men-

jadi cukup baik, tidak mahu 
membuat Tuhan tidak bahagia, 
dan berusaha mendapat perke-
nan dan kasih sayang Tuhan. 

Tetapi tentu sahaja, kita tidak 
akan pernah cukup baik, tidak 
pernah mengukur diri ,  dan 
wajarlah kita percaya bahawa 
Tuhan tidak pernah benar-benar 
gembira dengan kita dan sama 
sekali tidak pernah gembira. 

Secara teori, tentu sahaja, kita 
lebih tahu. Kita cenderung mem-
punyai konsep Tuhan yang lebih 
sihat secara teori; tetapi hati 
tidak begitu mudah untuk diba-
wa masuk. 

Sukar untuk merasakan di 
dalam diri saya bahawa Tuhan 
gembira, bahagia dengan kita, 
gembira dengan saya. 

Saya memerlukan tujuh puluh 
tahun untuk menyedari, meneri-
ma, lega dan akhirnya, meneri-
ma sepenuhnya kenyataan baha-
wa Tuhan itu gembira. 

Saya tidak pasti apa pencetus 
yang membantu saya untuk 
berubah, tetapi hakikatnya, 
Tuhan gembira datang kepada 
saya sekarang, setiap kali saya 
berdoa dengan sepenuh hati, 
ketika menyerahkan segala-
galanya dan ikhlas. 

Kegembiraan itu juga saya 
rasai  apabila  saya melihat 
kehidupan orang-orang kudus 
yang pernah saya temui, lelaki 
dan wanita beriman yang paling 
saya hargai,  yang mencermink-
an wajah Tuhan bagi saya. 

Mereka bahagia, santai, dan 
tidak terus-menerus mengerut-
kan kening kerana tidak senang. 
— Hakcipta Terpelihara 1999-
2020 @ Fr Ron Rolheiser 

Jenayah seperti membunuh, 
merogol, merompak dan banyak 
kali, amat dikutuk oleh masyara-
kat kita. 

Tetapi menghairankan pula 
Yesus dalam Injil hari ini memi-
hak pada orang-orang yang terli-
bat dalam kegiatan yang kita ang-
gap tidak bermoral itu katanya, 
“Perempuan-perempuan sundal 
akan mendahului kamu masuk ke 
dalam kerajaan Tuhan” (ay 31).  

Bagi orang-orang Yahudi pada 
waktu itu, pembelaan Yesus terha-
dap orang-orang seperti itu adalah 
sangat keterlaluan dan membuat 
mereka marah.

Pada mereka, manusia itu 
adalah untuk undang-undang di 
mana undang-undang itu perlu 
dituruti oleh manusia.

Mengapa Yesus mahu menye-
belahi orang-orang yang dianggap 
salah itu, boleh kita fahami 
melalui perumpamaan tentang 
dua orang anak dalam Injil pada 
hari ini.

Apabila sang bapa menyuruh 
anaknya yang sulung pergi beker-
ja di ladang, anak itu tidak mem-
bantah. Tetapi dia tidak melaku-
kan kehendak bapanya. Anak 
yang bongsu juga disuruh berbuat 
yang sama tetapi secara terang-

terangan menolaknya.
Tetapi apabila anak pertama 

merenung dan menyesali perbua-
tannya itu, dia pergi melakukan-
nya sesuai dengan kehendak sang 
bapa. Yesus bertanya kepada 
orang-orang Yahudi, “Siapakah di 
antara keduadua orang itu yang 
melakukan kehendak ayahnya?” 
Jawab mereka, “Yang pertama.”

Anak yang pertama mewakili 
para pemungut cukai dan pelacur 
yang banyak kali menolak kehen-
dak Tuhan secara terang-terangan 
tetapi setelah menyesal lalu kem-
bali kepada Tuhan. Sebaliknya 
anak yang kedua menjadi mercu 
tanda bagi para pemimpin orang-
orang Yahudi yang nampaknya 
sangat alim tetapi tidak semua 
mengendahkan dan melaksanakan 
kehendak Tuhan yang sebenar- 
benarnya.

Yesus mahu melihat para pengi-
kut-Nya bukan hanya sekadar 
mendengar dan melaksanakan 
undang-undang yang bertulis, 
tetapi juga menekankan per-
hubungan yang baik dengan 
Tuhan. Bagi Tuhan, yang penting 
bukan apa yang kita janjikan teta-
pi apa yang telah dan sedang kita 
lakukan terhadap sesama kita 
melalui kehidupan harian. Jangan 

sekadar cakap tapi tidak serupa 
buat, lain di bibir, lain pula di hati 
sebab Yesus pernah berkata, 
“Bukan setiap orang yang berseru 
kepada-ku: Tuhan, Tuhan! Akan 
masuk ke dalam kerajaan syurga, 
melainkan dia yang melakukan 
kehendak Bapa- Ku yang di syur-
ga” (Mat 6:21).

Demikian juga hubungan kita 
dengan Tuhan. Maka dalam hal 
ini, perumpamaan tentang dua 
orang anak dalam Injil tadi men-
jadi satu peringatan kepada kita 
semua agar jangan sampai kita 
merasa puas hanya dengan melak-
sanakan hukum agama sahaja 
tetapi gagal pula menghayati dan 
mengamalkan semangat hukum 
tersebut di dalam kehidupan hari-
an kita.

Kemungkinan selama ini ada di 
antara kita yang setia datang ke 
gereja setiap minggu untuk 
memenuhi kewajiban sebagai 
pengikut Kristus.

Malah aktif di dalam pelbagai 
aktiviti Gereja serta hampir setiap 
hari berada di kawasan gereja, 
tetapi sikap tidak jauh berbeza 
dengan orang-orang yang tidak 
kenal Tuhan. Misalnya suka 
menipu orang, tidak memberi gaji 
yang setimpal kepada pekerja 

mereka, memburuk-burukkan 
nama sesamanya, menghindari 
dari membayar cukai, liat untuk 
membayar hutang.

Yesus memang suka membela 
orang-orang yang berdosa, tetapi 
bukan bererti Dia mahu menyetu-
jui kejahatan mereka yang tidak 
bermoral itu.

Melalui sikap-Nya yang lemah 
lembut namun tegas itu, Dia mahu 
memberi kesempatan dan harapan 
kepada mereka untuk kembali 
kepada- Nya melalui pertaubatan 
walaupun lambat, tetapi Dia sabar 
menunggu. Dia tahu kuasa kasih 
lebih berkesan untuk melembut-
kan hati yang beku dibandingkan 
dengan kekerasan dan ancaman. 
Di dalam hal ini orang-orang 
yang berdosa masih tetap ada 
harapan.

Mungkin selama ini kita sung-

guh dibebani oleh dosa-dosa lam-
pau, tetapi percayalah kita masih 
boleh bangkit semula. Masih ada 
harapan kerana bagi Yesus tidak 
ada tempat bagi kegagalan dan 
keputusasaan. Sama seperti Maria 
Magdelena yang mengghairahkan 
itu, Zakheus yang tamak, Matius 
si pemungut cukai yang tidak 
jujur atau Paulus yang sangat 
kejam yang dapat kita baca kisah 
mereka di dalam Injil, tetapi mer-
eka bertaubat dan berubah men-
jadi murid yang sejati.

Maka kita juga boleh bangkit 
dari dosa-dosa kita dan berubah 
menjadi pengikut Yesus Kristus 
yang sejati. Percayalah sebab 
Yesus sendiri sudah memberi 
jaminan kepada kita bahawa, 
“Tidak ada yang mustahil bagi 
orang yang percaya” (Mrk 9:23).-
- Santapan Rohani 

HARI MINGGU BIASA KE-27
TAHUN A

Yehezkiel 18: 25-28
Filipi 2:1-11;

Matius 21:28-32

Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya
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Adakah anda 
mempunyai 

persoalan agama, 
Kitab Suci atau 
ajaran Gereja?

Hantarkan soalan 
anda ke:
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5, Jalan 

Robertson, 50150
Kuala Lumpur

ATAU
Fax: 03 

20268293
Email: 

editor@herald.com.my
atau

liza@herald.com.my

Tanya
Jawab

Bolehkah dosa berat diampuni dalam doa Tobat
Soalan I: Saya pernah menjadi novis dalam 
sebuah kongregasi biarawati. Setiap bulan sesu-
dah memberi Sakramen Tobat untuk kami para 
novis,  Paderi yang memberi pengakuan itu akan 
makan bersama dengan para Sister senior. Saya 
berfikir, mungkinkah pada saat itu Paderi 
menceritakan dosa-dosa kami para novis, kepada 
para Sister senior? - Ingin Tahu 

Pertama, dalam pelayanan-Nya mewartakan 
Kerajaan Tuhan dan memberikan kesembuhan, 
Yesus juga memberikan pengampunan atas dosa-
dosa. 

Kehadiran Yesus yang memberikan pengampu-
nan di dunia ini dilanjutkan dalam diri para gemba-
la kita, iaitu para imam. Yesus mempercayakan 
pelayanan Sakramen Rekonsiliasi kepada para 
gembala (Mat 18:18; Yoh 20:23; 2 Kor 5:18).

Kedua, tidak mungkin imam yang memberikan 
Sakramen Rekonsiliasi itu menceritakan dosa-dosa 
si pengaku dosa kepada orang lain, sekalipun itu 
kepada rakan-rakan sejabatan atau pada para ketua 
novisiat.  

Mengapa? Kerana setiap imam yang melayani 
pengakuan dosa terikat oleh "rahsia pengakuan". 
Itu bererti bahawa setiap imam yang melayani 
Sakramen Rekonsiliasi terikat kewajiban untuk 
menjaga rahsia pengakuan itu. KHK kan 983 # 1 
berkata: “Rahsia sakramental tidak dapat diganggu 
gugat; kerana itu sama sekali tidak dibenarkan 
bahawa bapa pengakuan, dengan kata-kata atau 
dengan suatu cara lain serta atas dasar apa pun, 
mengkhianati peniten sekecil apa pun.”

 Rahsia pengakuan dosa itu mencakupi semua 
dosa, baik ringan mahupun berat. Demikian juga 
termasuk yang harus dirahsiakan ialah objek dosa, 
situasi dosa, dan semua pengetahuan yang diper-
oleh serta tentu juga jati diri peniten. Inti rahsia 
pengakuan ialah menjaga agar tidak terjadi identifi-
kasi antara dosa dan pendosa, ertinya orang tidak 
dapat mengetahui bahawa pendosa tertentu melaku-
kan dosa tertentu.

Kerana itu, setiap imam yang menerima pen-
gakuan dosa, “diwajibkan dengan ancaman seksa 
yang sangat berat, supaya berdiam diri secara abso-
lut, menyangkut dosa yang peniten sampaikan” 
dalam pengakuan dosa. 

Selanjutnya, KGK 1467 juga menegaskan imam 
itu juga tidak boleh merujuk kepada pengetahuan 
yang diketahuinya melalui pengakuan dosa tentang 
kehidupan peribadi peniten. 

Rahsia pengakuan ini tidak mengenal kekecual-
ian, ertinya rahsia itu tidak boleh dibukakan kepada 
siapa pun, baik pimpinan biara mahupun orang tua 
dari si pentobat, termasuk juga kepada Uskup seka-
lipun. 

Juga di bawah ancaman yang dapat membahay-
akan hidup imam yang bersangkutan (misalnya, 
diancam akan dibunuh dengan ditembak), rahsia 
pengakuan tetap tidak boleh dibocorkan. Di hada-
pan pengadilan sivil sekalipun, imam itu dibenar-
kan jika mengatakan, bahawa dia tidak mengetahui 
apa-apa, sebagai seorang peribadi, meskipun seb-
agai seorang pelayan sakramen, dia mengetahui 
dosa yang  telah diakukan.

Rahsia pengakuan ini dinamakan "meterai sakra-

mental" kerana apa yang dipercayakan oleh peniten 
kepada imam, tinggal "termeterai oleh sakramen". 

Pembocoran rahsia pengakuan merupakan 
sebuah dosa. 

Hanya Bapa Suci, atau utusan Bapa Suci, yang 
boleh memberikan pengampunan dosa ini. 
Ketatnya peraturan tentang rahsia pengakuan ini 
menunjukkan keseriusan Gereja, untuk memberi-
kan rasa aman dan selamat kepada semua orang 
yang mengaku dosa.

Soalan dua: Apakah ibadat tobat pada awal Misa 
boleh memberi pengampunan dosa? Jika ya, 
mengapa kita masih harus memohon pengampu-
nan melalui Sakramen Tobat? Jika mengaku dosa 
tanpa sempat mendapatkan nasihat, apakah 
Sakramen Tobat itu sah? - NN

Pertama, ibadat tobat pada awal misa juga mem-
berikan pengampunan, tetapi hanya atas dosa-dosa 
ringan. Dosa-dosa yang berat tak dapat diampuni 
melalui ibadat tobat itu. Hanya melalui Sakramen 
Rekonsiliasi, dosa-doa berat dapat mendapatkan 
pengampunannya.

Kedua, nasihat tidak termasuk dalam materia dari 
Sakramen Rekonsiliasi. Ertinya, tanpa nasihat pun, 
pelaksanaan Sakramen Rekonsiliasi sudah sah. 
Materia Sakramen Rekonsiliasi ialah penyesalan, 
pengakuan, dan silih. 

Formanya ialah doa pengampunan atau absolusi. 
Sakramen Rekonsiliasi terjadi secara sah ketika 
materia dipertemukan dengan forma. —Fr Dr 
Petrus Maria Handoko CM, hidupkatolik.com 

Saudara saudari yang saya kasihi dalam Kris-
tus,

Kita rakyat Sabah sedang sibuk tetapi juga 
berhati-hati menghadapi Pilihan Raya umum 
DUN Sabah pada 26 September ini. Sebagai 
Umat Kristian Katolik kita perlu mengambil 
sikap ambil peduli dan prihatin terhadap kead-
aan politik dan masa depan Negara dan rakyat 
kita Sabah. Kita perlu peka dan turut serta 
dalam menentukan masa depan kita dan anak-
anak kita dengan menjalankan tanggungjawab 
melalui pengundian  pada 26 September ini. 

Dalam masa kempen ini banyak perkara 
yang tidak baik boleh berlaku jika kita hanya 
berpandu kepada emosi dan kemampuan ma-

nusiawi kita. Memang menjadi kenyataan 
bahawa kita berhak menyokong dan memilih 
mana-mana parti politik serta calonnya. 

Namun sebagai umat Kristus kita perlu sen-
tiasa waspada jangan sampai semangat kesatu-
an, kesetiaan dan kebahagiaan kita rosak. Kita 
perlu berdoa mohon Roh Kudus membimbing 
kita kerana Dialah yang menyatukan kita, me-
nerangkan akal budi kita, dan memampukan 
kita hidup dalam harmoni walaupun mungkin 
kita berlainan pilihan parti politik dan calon.

Dalam masa dan suasana kempen pilihan 
raya ini marilah kita menjalankan tanggung-
jawab kita dengan mempertimbangkan kual-
iti calon wakil rakyat berpandukan kepada 
perkara-perkara berikut: 

a). Sentiasa sedar akan Kehadiran Tuhan 
Pencipta bersama kita, Dialah asal dan tu-
juan hidup kita (Kej.1:26, Amsal 1:17). 
b). Sentiasa ambil peduli dan hormat  terha-
dap seluruh lapisan rakyat tidak kira bangsa, 
agama dan kaum,(Mat. 25:40). 
c). Sentiasa ambil peduli dan hormat  terha-

dap dunia ini dan alam ciptaan Tuhan tem-
pat kediaman kita bersama, (Kej.1:31). Jika 
kriteria tersebut ada dan diperjuangkan oleh 
bakal peneraju kepimpinan Kerajaan Negeri 
yang akan dibentuk nanti, kita tidak akan 
kehilangan wawasan walaupun pancingan 
wang pada masa ini sangat menggoda. 

Saya yakin setiap kita pengundi jika ber-
pandu kepada tiga perkara ini akan dapat 
menjalankan tanggungjawab kita  dengan 
bijaksana apabila kita mengundi. Saya juga 
yakin bahawa setiap calon yang mendasar-
kan perjuangannya kepada tiga perkara 
tersebut akan dapat menjalankan kepimpi-
nan dan pelayanannya kepada rakyat dengan 
baik dan perlu mendapat sokongan.
Kepada kita para pemimpin umat- para 

Katekis, Pengerusi dan ahli-ahli MPP, KWK, 
Belia, Zon, KUK, KKD, Paderi dan Religius 
– kita perlu ingat bahawa peranan kita adalah 
pemersatu umat yang kita layani. Sebab itu 
kita dinasihatkan oleh Gereja supaya bijaksana 
dan tidak terang-terangan berkempen memi-

hak kepada mana-mana calon parti politik. 
Para pemimpin harus bersikap neutral. Jika 

seseorang pemimpin umat ingin berkempen 
untuk mana-mana  calon dan parti politik, dia 
perlu meletakkan jawatan pelayanannya terle-
bih dahulu supaya tidak membawa perpeca-
han kepada komuniti Umat yang dilayaninya 
di tempatnya.

Kita berdoa mohon penyertaan dan perlind-
ungan Tuhan sepanjang masa kempen dan hari 
pengundian agar kita dijauhkan dari kuasa-
kuasa kejahatan.

Selamat menjalankan kewajipan dan tang-
gungjawab kita bersama terhadap bangsa dan 
negara, undilah dengan bijaksana.

Umat Tuhan Berjalan Bersama dalam 
Kesatuan, Kesetiaan dan Kekudusan Yesus 

Kristus.

+Bishop Datuk Cornelius Piong
19 September 2020

Waspada selalu, jangan sampai 
kesatuan kita dirosakkan 

Misa Kudus Hari Malaysia di Kuala Penyu 
KUALA PENYU: Seorang Paderi Katolik 
menggesa umat agar menunaikan tang-
gungjawab sosial mereka demi kesejahter-
aan bersama. 
Paderi Paroki Kuala Penyu itu berkata de-
mikian semasa memimpin perayaan Eka-
risti sempena Hari Malaysia. Cuaca buruk 
yang melanda Kuala Penyu sejak beberapa 
hari tidak menghalang umat datang ke ger-
eja untuk mengikuti Misa Kudus sempena 
Hari Malaysia pada tahun ini. 

Walaupun dalam norma baharu dan 
dalam kehangatan suasana kempen pili-
hanraya Negeri Sabah, umat tetap berse-
mangat meraikan peristiwa penting terse-
but bersama Paderi Paroki, Father Clement 
Abel dan pembantunya, Father Claudius 
Andrew. 

Misa Kudus sempena Hari Malaysia 

tahun ini jatuh pada hari peringatan Hari 
Bonda Maria Berdukacita. 

Seperti Bonda Maria berdukacita meli-
hat anaknya Yesus wafat di kayu salib, ger-
eja seluruh dunia juga menurut selebran itu 
masih berdukacita kerana pandemik Cov-
id-19 masih belum dapat dikawal sepe-
nuhnya malah menyebabkan umat Katolik 
belum bebas melakukan ibadat di Gereja. 

Fr Clement dalam homilinya juga me-
nyeru umat supaya tetap setia kepada 
kerajaan dan tetap melaksanakan tang-
gungjawab sebagaimana yang telah dia-
manahkan oleh kerajaan sama ada sebagai 
pekerja kerajaan, swasta, bekerja sendiri 
dan sebagainya. Sebagai seorang Katolik 
yang baik katanya, harus menunaikan tang-
gungjawab untuk kesejahteraan sesama.

Sempena pilihanraya DUN Sabah pada 

26 Sept, Paderi itu mengingatkan umat 
Katolik untuk membuat pilihan yang tepat 
dan berdoa memohon bantuan Roh Kudus 
bagi membuat undian.

Pada masa sama juga, sebagai seorang 
Katolik harus sentiasa peka kepada kep-
erluan gereja, sentiasa bersemangat dalam 
pelayanan dan rajin berdoa serta beramal 
kasih. 

Fr Clement juga menyeru umat agar me-
neladani Bonda Maria yang tabah dan kuat 
dalam melaksanakan kehendak Tuhan. 

Walaupun kehilangan anak kandungnya, 
tetapi Bonda Maria terus berandalkan Tu-
han dan tidak pernah berputus asa.

Selesai Misa, Fr Clement dan Fr Claudi-
us bersama semua umat menyanyikan lagu 
Kebangsaan Negaraku dan lagu negeri Sa-
bah Tanahairku. — Marcus Angang 

Sebelum Pilihanraya DUN Sabah, Uskup 
Cornelius Piong telah menulis Surat 
Pastoral yang meminta umat untuk ber-
waspada dalam menentukan masa depan 
generasi muda melalui pengundian pada 
26 Sept. Berikut merupakan kenyataan 
penuh belau: 

Fr Clement Abel 
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Sahabat kecil Yesus
Perumpamaan Tentang Dua Anak Lelaki (Matius 21: 28-32) 

Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian 
juga. Dan anak itu menjawab: Aku tidak mau. Tetapi kemudian ia 
menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang 
melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka: "Yang terakhir." 

(Mat 21: 30-31 )

Sto Paulus pada mulanya membenci orang Kristian. Na-
mun akhirnya dia bertobat dan menjadi Rasul Kristus yang 
sentiasa berkobar menyebarkan Injil. Sambungkan titik-
titik pada gambar di bawah dan warnakan. 

Gunting gambar di atas mengikut garisan. Kemudian adakan pertandin-
gan menyusun semula gambar bersama adik beradik atau rakan-rakan 
adik-adik. 

Nabi Elijah merupakan nabi besar dalam Perjanjian Lama. 
Doanya sentiasa didengar oleh Tuhan kerana kesetiaanya 
kepada Tuhan. Dalam gambar di bawah, Elijah sedang ber-
doa agar Tuhan menurunkan hujan. Cari 12 titisan hujan 

dalam gambar di bawah. 
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KUALA LUMPUR: Dengan 
masalah sosial yang semakin 
rumit yang kita hadapi sebagai 
Gereja dan rakyat Malaysia serta 
dengan pandemik global semasa, 
kita perlu mengembangkan pe-
layanan pastoral sosial yang ak-
tif, prihatin dan berkebolehan 
di setiap keuskupan serta mem-
perkuat usaha yang sedia ada dan 
yang sedang berjalan.

Oleh itu, pada Januari 2020, 
Konferensi para Uskup Katolik 
Malaysia menubuhkan Caritas 
Malaysia. Caritas yang bermak-
sud amal kasih atau cinta, adalah 
"bahagian penting dari Gereja" 
dan "menguatkan kasih dalam 
Gereja," kata Sri Paus Fransisk-
kus. 

Caritas Malaysia berusaha 
untuk memberi kesaksian akan 
kasih Tuhan di tempat awam 
melalui misinya untuk melayani 
yang paling miskin dan yang pal-
ing memerlukan, memberi ban-
tuan semasa bencana,  menjaga 
penciptaan, dan membantu me-
nyebarkan keadilan dan kedama-

ian dalam terang Injil dan ajaran 
sosial Gereja Katolik.

Caritas Malaysia merangkumi 
dan terdiri daripada sembilan 
pejabat Caritas keuskupan dan 
Pejabat Nasional seperti Pejabat 
Pembangunan Insan (OHD) atau 
Komisi untuk Misi dan Pemban-
gunan Insan (CMHD) yang ada. 

Ia ditubuhkan di bawah Kon-
ferensi para Uskup Katolik Ma-
laysia dan juga terbuka untuk 
anggota gabungan dari kongre-
gasi atau organisasi Katolik yang 
terlibat dalam bidang kebajikan 
dan pembangunan di peringkat 
nasional.

Pejabat Nasional telah ditubuh-
kan di Pusat Pastoral Keuskupan 
Agung (APC), Kuala Lumpur. 
Walaupun organisasi Caritas Na-
sional bersifat autonom di bawah 
uskup mereka, mereka juga ber-
gabung sebagai sebahagian dari 
gabungan Caritas Asia dan In-
ternationalis, yang merupakan 
badan yang diakui Gereja sejagat, 
dan memiliki status orang awam 
juridial” di bawah Undang-un-

dang Kanonik. “Caritas adalah 
gabungan 165 organisasi bantu-
an, pembangunan dan pelayanan  
sosial Katolik yang beroperasi di 
lebih 200 negara dan wilayah di 
seluruh dunia. 

Dengan menjadi anggota aktif 
keluarga Caritas antarabangsa, 
Gereja Malaysia dapat memper-
oleh manfaat dari perkembangan 
pembangunan, jaringan serantau, 
kepakaran profesional serta bek-
erja dalam semangat solidariti 
dengan Caritas lain untuk mel-
ayani orang-orang terpinggir dan 
lemah. 

Caritas Malaysia berusaha 
menjangkau dan menolong ko-
muniti ini melalui para wanita 
dan lelaki masa kini, melalui 
proses perundingan keuskupan 
tempatan. Menolong itu baik, 
tetapi setakat “mempunyai hati 
yang baik”, ia masih belum men-
cukupi. 

Kadang-kadang kita sebenarn-
ya boleh melakukan lebih banyak 
keburukan daripada kebaikan 
dalam niat kita untuk membantu. 

Kita boleh memandang rendah 
pendekatan kita tanpa menyedari 
realiti sebenar kehidupan orang 
lain. Penyelesaian yang kita 
anggap ‘adalah yang terbaik’, 
mungkin bukan yang terbaik atau 
diinginkan oleh orang atau kelu-
arga lain. Kita berurusan dengan 
setiap individu yang unik. 

Seperti yang dikatakan oleh Sto 
Yohanes Paulus II, “Lelaki ini” 
[wanita ini, anak ini] adalah ja-
lan utama yang harus dilalui oleh 
Gereja dalam memenuhi misinya 
... ”(Centesimus Annus, 54).

Konsultasi atau perundingan 
keuskupan adalah proses langkah 
demi langkah yang dimulakan 
dengan mendengar. Mendengar 
dengan penuh rasa ingin tahu 
boleh membuka minda dan hati 
kita dengan cara yang menakjub-
kan. Kita belajar bagaimana be-
rempati dengan mendengar. Ini 
membantu kita memahami realiti 
kehidupan, di mana orang be-
rada, apa keperluan, aspirasi atau 
masalah mereka. 

Perbincangan kumpulan fokus 

(FGD) adalah kaedah yang di-
gunakan untuk mendengar dan 
mendokumentasikan apa yang 
kita dengar daripada suara-suara 
yang memerlukan. 

Pada bulan Ogos 2020, tiga 
latihan FGD untuk fasilitator di-
adakan. Seramai 69 kakitangan 
dan umat paroki menyertai lati-
han dalam talian aplikasi Zoom. 
Berikut merupakan perkongsian 
para Komen dari peserta latihan:

“Baru sedar betapa pentingn-
ya PKB. Dan tujuan PKB ni san-
gat menarik perhatian dan minat 
saya. Kerana bagi saya, gereja 
jarang mendengar suara umat, 
tanya apa keperluaan umat and 
aspirasi umat. Latihan fasilita-
tor ini sedikit sebanyak menga-
jar saya, bagaimana menjadi 
seorang pendengar yang baik.” 
Bassie, Miri

“Sesi ringkas ini merangkumi 
mengapa, apa dan bagaimana 
fokus perbincangan kumpulan 
yang membuatkan saya merasa 
cukup lengkap untuk menganjur-
kannya!” Andrew, Johor

CARITAS MALAYSIA komited melayani, 
mendengar yang paling memerlukan 

Konteks tempatan – sosial, politik, ekologi, kep-
erluan dan cabaran tempatan, impian dan harapan

Situasi dalam keuskupan – pelayanan pastoral-
sosio dan aktiviti semasa.

Analisis untuk memahami> Sintesis – keper-
luan, kekuatan dan impian kita.

Dalam fasa ini, kita berusaha untuk mendapat-
kan gambaran lengkap mengenai keadaan, dari 
segi sejarah dan struktur. Kita melakukan ini den-
gan meneroka bagaimana keadaan tertentu telah 
berkembang dan berubah dari masa ke masa dan 
struktur seperti norma politik, ekonomi, sosial, 
persekitaran dan budaya mempengaruhi orang dan 
keadaan. Kita mengajukan pertanyaan, “Apa yang 
terjadi? Dan mengapa ia berlaku?”

Pandangan dari FGD akan menuntun langkah 
kita seterusnya untuk mengetahui jalan ke hada-
pan di tingkat keuskupan tempatan kita dalam me-
menuhi keperluan orang di lapangan tertentu.

Langkah 1: 
Mendengar

Kaji dan renungkan 
dengan Injil, Ajaran 
Sosial Katolik, dan 
Ajaran Moral Katolik. 

Kita membawa 
pembelajaran dan 
pandangan kita dalam 
doa. Kita merenung 
dengan Injil dan Aja-
ran Sosial Katolik. 
Kita mengajukan 
pertanyaan, “Apa 
erti situasi dan peris-
tiwa bagi iman saya 
/ kami?” Kita berkongsi dan berdoa 
bersama. Kita berpaling kepada Tuhan. 
Kita mencari penjelasan mengenai keu-
tamaan dan komitmen kita - sebagai 
paroki, keuskupan dan nasional.

Langkah 2: 
Menilai

Merancang jalan ke hadapan - aktiv-
iti, kalendar, anggaran, struktur, per-
anan, penilaian, perayaan, dll.

Kita menyatukan semua perbualan, 
pengalaman dan pandangan.

Kita mengajukan soalan, 
“Bagaimana saya / kita bertindak ba-
las dalam iman dan solidariti?”

Langkah 3: 
Merancang

K e u s k u p a n 
akan meny-
a m p a i k a n 
laporan awal 
mereka dalam 
p e l a n c a r a n 
atas talian 
Caritas Malaysia pada 6 dan 13 
November 2020. Ini akan diikuti 
dengan proses perbincangan dan 
perancangan di peringkat keusku-
pan dan nasional.

Dengan proses konsultan 
keuskupan yang sedang berlang-
sung, kita dapat menjadi lebih 
seperti Gereja sebagaimana yang 
dibayangkan oleh Sri Paus Fran-
siskus: Gereja dengan kemamp-
uan untuk menyembuhkan luka 
dan menghangatkan hati orang 
yang beriman; Sebuah gereja 
yang dekat dengan umatnya; Ger-
eja seperti lapangan hospital yang 
merawat selepas pertempuran. 
Dan kita mulakan ini dengan 
mendengar suara-suara yang me-
merlukan.

Para peserta latihan FGD fasilitator Bahasa Malaysia. Para peserta latihan FGD  fasilitator Bahasa Inggeris. 
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Seperti Yesus yang terpaksa 
menjadi pelarian 

Dalam pesannya sempena Hari 
Migran dan Pelarian Sedunia, 

Sri Paus Fransiskus mengatakan 
salah satu cabaran besar dunia 
masa ini ialah  “Situasi konflik dan 
darurat kemanusiaan, yang dibu-
rukkan lagi  oleh perubahan iklim, 
peningkatan jumlah pelarian dan 
orang yang miskin semakin mel-
arat. Banyak negara yang sedang 
mengalami keadaan ini, menderita 
kekurangan sarana yang memadai 
untuk memenuhi keperluan pelar-
ian.

Prelatus itu menambah, “Kerana 
alasan-alasan ini, saya telah memu-
tuskan untuk mempersembahkan  
Pesan ini bagi  para pelarian dalam 
negeri, sebuah tragedi yang sering 
tidak terlihat dan krisis global yang 
disebabkan oleh pandemik COV-
ID-19 semakin membuat keadaan 
memburuk. Bahkan, kerana kedah-
syatannya, keparahan dan sebaran  
geografinya, krisis ini telah mem-
bawa kesan pada banyak darurat 
kemanusiaan lainnya yang mem-
pengaruhi jutaan orang. Krisis yang 
kita hadapi seharusnya tidak mem-
buat kita melupakan banyak krisis 
lain yang membawa penderitaan 
bagi begitu banyak orang” (Pesan 
Urbi et Orbi, 12 April 2020).

Orang-orang yang kehilangan 
tempat tinggal memberikan kita 
kesempatan ini untuk bertemu den-
gan Tuhan, “meskipun mata kita 
merasa sulit untuk mengenalinya: 
pakaiannya compang-camping, 
kakinya kotor, wajahnya cacat, tu-
buhnya terluka, tidak dapat berbic-
ara dengan bahasa  kita

Enam pasang Kata Kerja: 
l Anda harus tahu untuk mema-
hami.  Ketika kita berbicara tentang 
migran dan pelarian, terlalu sering 
kita berhenti pada statistik. Tapi ini 
bukan tentang statistik, ini tentang 
manusia nyata! Jika kita bertemu 
mereka, kita akan mengetahui lebih 
banyak tentang mereka. Dan den-
gan mengetahui cerita mereka, kita 
akan dapat memahaminya. Kita 
akan dapat memahami, misalnya, 
bahawa kerawanan yang kita alami 
sebagai akibat pandemik ini tern-
yata dialami terus-menerus dalam 
kehidupan para pelarian.

 

+ Perlu menjadi dekat agar da-
pat melayani. Ketakutan dan 
kecurigaan  - terlalu banyak ke-
curigaan  - menjauhkan kita dari 
orang lain dan sering mencegah 
kita dari "menjadi sesama" bagi 
mereka dan melayani mereka 
dengan cinta. Mendekatkan diri 
pada  orang lain seringkali bererti 
bersedia mengambil risiko, seperti 
yang diajarkan kepada kita oleh 
banyak doktor dan perawat dalam 
beberapa bulan terakhir. Kesediaan 
untuk mendekat dan melayani ini 
lebih dari sekadar perasaan wajib. 
Yesus memberi kita contoh terbe-
sar tentang hal ini ketika Dia mem-
basuh kaki murid-Nya, melepas 
jubah-Nya, berlutut dan mengotori 
tangan-Nya (lih. Yoh 13: 1-15).

+Agar dapat berdamai, kita perlu 
mendengarkan.  Di dunia seka-
rang ini, pesan-pesan  berlipat 
ganda tetapi praktik mendengar-
kan menjadi hilang. Namun hanya 
dengan mendengarkan dengan ren-
dah hati dan penuh perhatian kita 
dapat benar-benar diperdamaikan. 
Mendengarkan memberi kita kes-
empatan untuk berdamai dengan 
sesama  kita, dengan semua orang 
yang telah "dibuang", dengan diri 
kita sendiri dan dengan Tuhan, 
yang tidak pernah bosan menawar-

kan kemurahan hati-Nya  kepada 
kita.                    
 
+Supaya dapat bertumbuh, perlu 
berbahagi. 
Tuhan tidak ingin sumber daya 
planet kita ini hanya mengun-
tungkan bagi sedikit orang saja. 
Ini bukan kehendak Tuhan! Kita 
harus belajar berbahagi untuk 
tumbuh bersama, tanpa mening-
galkan siapa pun. Pandemik telah 
mengingatkan kita bagaimana 
kita semua berada di perahu  yang 
sama. Menyedari bahawa kita me-
miliki keprihatinan dan ketakutan 
yang sama sekali lagi menunjuk-
kan kepada kita  bahawa tidak ada 
yang dapat diselamatkan secara 
sendirian. Untuk bertumbuh den-
gan sungguh-sungguh, kita harus 
tumbuh bersama, membagikan apa 
yang kita miliki! 

Kita perlu terlibat  agar dapat  
mempromosikan. 

Jika kita benar-benar ingin mem-
promosikan mereka yang kita ban-
tu, kita harus melibatkan mereka 
dan menjadikan mereka pelaku  
dalam penebusan mereka sendiri. 

Pandemik telah mengingatkan 
kita tentang betapa pentingnya 
tanggung jawab  bersama itu dan 
bahawa hanya dengan peran serta  
semua orang - bahkan dari kelom-

pok-kelompok yang begitu sering 
diremehkan itu - kita dapat meng-
hadapi krisis ini. 

Kita harus menemukan “kebera-
nian untuk menciptakan ruang di 
mana setiap orang dapat mengeta-
hui  bahawa diri mereka dipanggil 
dan keberanian untuk membuka 
adanya bentuk-bentuk baru ker-
amah tamahan, persaudaraan, dan 
solidariti”.
 
Untuk membangun diperlukan 
kerja sama.
 Membangun Kerajaan Tuhan 
adalah tugas bersama bagi semua 
orang Kristian dan dengan alasan 
ini kita perlu belajar untuk bekerja 
sama, tanpa menyerah pada godaan 
untuk kecemburuan, perselisihan 
dan perpecahan. Dalam konteks 
saat ini harus ditegaskan kembali: 
"Ini bukan saatnya  untuk mement-
ingkan diri sendiri, kerana tantan-
gan yang kita hadapi merupakan 
tanggungjawab semua orang, tan-
pa membezakan satu dengan yang 
lain" (Pesan Urbi et Orbi, 12 April 
2020). Untuk menjaga rumah kita 
bersama dan membuatnya semakin 
sesuai dengan rencana semula Tu-
han, kita harus berkomitmen untuk 
memastikan kerjasama interna-
sional, solidariti  global dan keter-
libatan lokal, tanpa meninggalkan 
seorang pun.

Hari Migran dan Pelarian Sedunia ke-106,  27 Sept, 2020 

Kita merayakan Hari Migran dan Pelarian Sedu-
nia pada 27 Sept, 2020. Tema pada tahun ini ialah 
“Seperti Yesus Kristus, dipaksa untuk melarikan 
diri.” Kita melihat begitu ramai orang-orang 
kehilangan rumah, tersebar di seluruh dunia. 
Pandemik COVID-19 telah memburukkan lagi 
keadaan migran, pelarian, orang yang kehilan-
gan tempat tinggal dan mangsa pemerdagangan 
orang. Dikasteri Migran Dan Pelarian Vatikan 
telah tidak henti mengingatkan kita bahawa, 
“tidak ada seorang pun yang harus dilupakan.”

Ramai yang merasa terkurung dan diting-
galkan. Manakala yang lain terpaksa menjalani 
hidup bahaya, terabai, terpinggir dan ditolak. 

Mereka adalah orang yang melarikan diri, di-
paksa dan lemah. Kita telah bertemu dengan 
mereka. Kita pernah berselisih bahu dengan 
mereka. Adakah kita melihat Tuhan dalam diri 
mereka? Adakah kita melihat Tuhan yang ter-
paksa menjadi pelarian dalam diri mereka? Ko-
tor? Cacat? Terdesak? Di jalan-jalan yang teruk? 

Kita bertemu dengan Dia apabila kita prihatin.
Sri Paus Fransiskus memulakan empat kata 

kerja berkaitan prihatin pada tahun 2018. Pada 
tahun ini, Bapa Suci memperkenalkan enam kata 
kerja:
1.Tahu untuk memahami
2.Dekat untuk melayani

3.Mendengar untuk berdamai
4.Berbahagi untuk bertumbuh
5.Terlibat untuk mempromosi
6.Bekerjasama untuk membangun.

“Mengalu-alukan” dengan ringkas mencetus-
kan “proses prihatin. Dekati untuk mendekati. 
Dia ada di antara mereka. 

Tuhan memberkati kalian. Bersama kita mem-
bangun Kerajaan-Nya. 

Uskup Bernard Paul
Presiden Episkopal Pelayanan Pastoral 
Migran dan Pelarian Serantau 

JOHOR BAHRU: 
Presiden Episkopal 
Migran dan Pelari-
an Serantau, Uskup 
Bernard Paul men-
gatakan kita ber-
temu begitu ramai 
migran dan pelarian 
pada setiap hari. 

Situasi mereka diburukkan lagi 
dengan pandemik COVID-19. 
Apa yang boleh kita lakukan?

Ikuti pesan penuh Uskup Ber-
nard di sebelah kanan: 

Ratusan ribu Roingya terpaksa menjadi pelarian akibat kekejaman junta Myanmar. 

Doa dari ilham teladan Santo  Yusuf  
Sri Paus Fransiskus mengakhiri pesan-
nya  dengan doa yang diilhami melalui 
teladan Santo Yusuf  pada saat dia ter-
paksa melarikan diri ke Mesir untuk 
menyelamatkan Yesus yang masih bayi.

Bapa, kepada Santo Yusuf Engkau  
telah mempercayakan apa yang 

Engkau anggap paling berharga: iaitu 
Kanak-kanak  Yesus dan ibu-Nya, agar  

melindungi mereka dari bahaya dan 
ancaman orang-orang jahat. 
Kami mohon agar kami boleh  
mengalami perlindungan dan 

bantuannya. 

Semoga dia, yang ikut serta dalam 
penderitaan orang-orang yang 

melarikan diri dari kebencian orang-
orang yang berkuasa, menghibur 

dan melindungi semua saudara dan 
saudari kami yang didera oleh perang, 
kemiskinan dan keterpaksaan  untuk 

meninggalkan rumah dan tanah 
mereka untuk  menjadi pelarian di  
tempat-tempat yang lebih aman.   

Melalui perantaraan Santo Yusuf, 
tolonglah mereka untuk menemukan 
kekuatan sehingga dapat bertahan, 
berilah mereka penghiburan dalam 
kesedihan dan keberanian di tengah 

pencubaan mereka.

Anugerahkanlah kepada yang 
menyambut mereka kasih sayang 
lembut daripada  ayah yang jujur  
dan bijaksana ini, yang mengasihi 
Yesus sebagai anaknya sendiri dan 

menopang Maria di setiap 
langkah di jalan.

Semoga dia, yang mendapatkan 
rezeki  dengan pekerjaan tangannya, 

menjaga  mereka yang telah 
kehilangan semuanya dalam hidup 
ini  dan mendapatkan bagi mereka 

martabat dalam bentuk pekerjaan dan 
kedamaian dalam sebuah rumah.

Kami mohon ini  melalui Yesus Kristus, 
Putra-Mu, yang diselamatkan oleh 
Santo Yusuf dengan membawa-Nya 

lari ke Mesir dan percaya pada  
perantaraan Perawan Maria, yang dia 
kasihi sebagai suami yang setia sesuai 

dengan kehendak-Mu,  
Amin.

Kenali Tuhan dalam diri mereka yang terdesak dan lemah 
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ROMA: “Selamat datang di 
Vatikan! Saya senang meli-
hat wajah kalian, dan saya 
membacanya di mata kalian 
bahawa kalian juga senang 
berada sebentar di sini ber-
sama saya,” demikian ung-
kapan Sri Paus Fransiskus 
semasa bertemu sekumpu-
lan  kanak-kanak  yang ya 
seramai 42 orang, termasuk 
remaja yang mengalami 
gangguan spektrum autisme 
(ASD) atau autisme, orang 
tua mereka serta staf   dari 
sebuah klinik di Sankt 
Pölten, Austria, tempat 
kanak-kanak itu dirawat.

Kl in ik  i tu  be rnama 
A m b u l a t o r i u m 
Sonnenschein atau Klinik 
Rawa tan  Ja l an  S ina r 
Mentari yang didirikan 
tahun 1995. Perawatan  itu 
terdiri dari diagnosis, nasi-
hat dan terapi untuk kanak-
kanak dan remaja yang 
memerlukan. 

Sri Paus  berterima kasih 
kepada semua atas peker-
jaan luar biasa bagi kanak-
k a n a k  d a n  r e m a j a 
itu.“Nama pusat bantuan 
kalian adalah ‘Sunshine’ 

(sinar mentari), nama yang 
indah!” kata Sri Paus . Ia 
dinamakan sedemikian ker-
ana ia memberi pertolongan 
kepada kal ian seper t i 
padang rumput yang mekar 
nan indah di bawah sinar 
mentari dan kamu adalah 
bunga-bunga dari pusat 
‘Sunshine’ itu!”

Tuhan,  mencip takan 
dunia dengan pelbagai 
macam bunga dengan 
semua warna, dan setiap 
bunga memiliki keindahan-
nya yang unik.

“Masing-masing kita,” 
kata Sri Paus , “juga cantik 

di mata Tuhan, dan Tuhan 
mencintai kita. Oleh itu, 
kita perlu berterima kasih 
kepada Tuhan untuk itu.

“Terima kasih atas anuge-
rah kehidupan, untuk semua 
makhluk! Terima kasih 
untuk ibu dan ayah! Terima 
kasih untuk keluarga kita! 
Dan terima kasih juga untuk 
teman-teman dari pusat 
‘Sunshine’!” kata Sri Paus . 
Bapa Suci juga memberita-
hu bahawa "Terima Kasih"  
merupakan doa indah yang 
berkenan di hati Tuhan.

Sri Paus mengatakan 
kepada kanak-kanak itu 

bahawa mereka juga dapat 
meminta kepada Yesus 
untuk membantu orang tua 
mereka dengan membuat 
kerja-kerja rumah atau 
menghibur nenek yang agak 
sakit. Mereka dapat mem-
inta  Yesus  membantu 
kanak-kanak di seluruh 
dunia yang tidak punya apa-
apa untuk dimakan atau 
bahkan membantu Sri Paus  
untuk memimpin Gereja 
dengan baik. “Jika kalian 
meminta dengan iman, 
Tuhan pasti akan menden-
garkan kalian,” Sri Paus  
meyakinkan mereka.

Sri Paus  Fransiskus men-
gakhiri  pertemuannya, 
seraya berterima kasih 
kepada semua yang hadir, 
termasuk staf klinik itu.

“Terima kasih atas karya-
karya amal yang indah ini 
dan atas komitmen kalian 
kepada kanak-kanak kecil 
yang dipercayakan kepada 
kalian, Semua yang kalian 
lakukan untuk salah satu 
dari kanak-kanak kecil ini, 
kalian telah melakukannya 
untuk Yesus!” – media 
Vatikan 

Kalian sangat indah di mata 
Tuhan — Bapa Suci kepada 
kanak-kanak autisme 

VATIKAN: Gereja Katolik 
melalui Kongregasi Ajaran 
Iman menegaskan kembali 
ajarannya bahawa eutanasia 
dan tindakan membantu 
orang untuk membunuh diri 
an bantuan adalah dosa.

Dalam dokumen baru 
yang diterbitkan pada 22 
S e p t e m b e r ,  p e j a b a t 
Kongregasi untuk Ajaran 
iman Vatikan mengingatkan 
u m a t  b e r i m a n  u n t u k 
menemani orang sakit dan 
sekarat melalui doa, kehad-
iran fizikal, dan sakramen.

Dokumen “Samaritanus 
bonus: Tentang perawatan 
orang pada fasa kritikal dan 
akhir dari kehidupan” men-
gatakan umat beriman 
harus menghindari gerakan 
aktif atau pasif yang dapat 
menandakan persetujuan 
untuk tindakan tersebut.

Dokumen setebal 45 
halaman yang disetujui oleh 
Sri Paus Fransiskus pada 
bulan Jun, mengklarifikasi 
ajaran Gereja tentang pel-
bagai masalah pada fasa 
akhir kehidupan.

Dokumen itu menegas-
kan nilai intrinsik dan mar-
tabat setiap kehidupan 
manusia, terutama bagi 

mereka yang sakit kritis dan 
dalam tahap akhir kehidu-
pan.

Surat itu mengatakan 
eutanasia adalah “tindakan 
yang pada dasarnya jahat, 
dalam setiap situasi atau 
keadaan” dan “kerja sama 
material formal atau lang-
sung apa pun dalam tinda-
kan semacam itu adalah 
dosa besar terhadap kehidu-
p a n  m a n u s i a  s e r a y a 
menambah  “eutanasia dan 
bunuh diri dengan bantuan 
selalu merupakan pilihan 
yang salah.”

Mengutip Evangelium 
Vitae dari Sto Sri Paus  
Yohanes Paulus II, doku-
men baharu itu mengata-

kan, “eutanasia adalah pel-
anggaran berat terhadap 
Hukum Tuhan, kerana itu 
adalah pembunuhan yang 
disengajakan dan tidak 
dapat diterima secara moral 
terhadap seorang manusia.”

“Doktrin ini didasarkan 
pada hukum kudrat dan atas 
Firman Tuhan yang tertu-
lis” dan “disebarkan oleh 
Tradisi Gereja dan diajar-
kan  o l eh  u skup  dan 
Magisterium universal.”

Juga “tidak ada hak untuk 
mencabut nyawa seseorang 
secara sewenang-wenang.
Dikatakan juga bahawa 
“sangat tidak adil untuk 
memperlakukan undang-
undang yang meluluskan 
eutanasia atau membenar-
kan dan menyokong bunuh 
diri.”

Kongregasi untuk Ajaran 
Iman mengatakan “hukum 
semacam itu menyerang 
dasar tatanan hukum, iaitu 
hak untuk hidup menopang 
semua hak lainnya, termas-
uk pelaksanaan kebebasan.”

“Adanya undang-undang 
semacam itu sangat melu-
kai hubungan manusia dan 
keadilan, serta mengancam 
rasa saling percaya di anta-

ra manusia,” tambah doku-
men itu. Membenarkan 
bunuh diri dan eutanasia 
yang dibantu adalah tanda 
degradasi sistem hukum,” 
kata dokumen itu.

Menurut ajaran Gereja, 
eutanasia “adalah tindakan 
pembunuhan yang tidak 
dapat dibenarkan oleh 
tujuan  apa pun dan tidak 
bertoleransi akan segala 
bentuk keterlibatan atau 
kolaborasi aktif atau pasif.”

“Mereka yang menyetu-
jui hukum eutanasia dan 
membantu bunuh diri, oleh 
kerana itu, menjadi kaki 
tangan dari dosa besar yang 
akan dilakukan orang lain,” 
kata dokumen itu.

“Mereka juga bersalah 
atas skandal ini kerana den-
gan undang-undang terse-
but mereka menyumbang 
kepada penyelewengan hati 
nurani, bahkan di antara 
umat beriman,” tambahnya.

“Gereja dipanggil untuk 
menemani umat beriman 
yang sedang tenat secara 
rohani, menawarkan kepada 
mereka ‘sumber penyembu-
han’ dari doa dan sakra-
men,” kata dokumen itu. — 
media Vatikan 

Tindakan eutanasia, bantu orang 
bunuh diri adalah dosa 

MINDONG: Pihak berkua-
sa China dilaporkan telah 
menculik seorang imam 
Katolik Keuskupan Min-
dong di Fujian dan sejak itu 
ditahan di lokasi yang tidak 
diketahui.

Sebuah laporan dari akh-
bar berita Itali AsiaNews 
mengatakan bahawa pada 
1 September, anggota Biro 
Urusan Agama China me-
nangkap Fr Liu Maochun, 
seorang paderi  bawah tanah 
berusia 46 tahun.

Imam yang dilaporkan 
dipaksa untuk bergabung 
dengan Gereja yang diakui 
negara dibawa setelah men-
gunjungi orang sakit di se-
buah rumah sakit.

Biro Urusan Agama me-
mastikan bahawa Pastor Li, 
yang telah dipenjarakan be-
berapa kali dalam dekad ter-
akhir ini, berada di bawah 
pengawasan pemerintah.

Menurut beberapa sum-
ber, terdapat lebih 20 orang 
paderi di Keuskupan Min-
dong yang menolak berga-
bung dengan Gereja yang 
direstui oleh negara menda-
pat tekanan terus-menerus 
dari pemerintah setempat.

Para paderi ini dilaporkan 
dilarang untuk menjalankan 
tugas imamat mereka.

Sumber-sumber itu men-

gatakan  bahawa tekanan 
terhadap para imam gereja 
bawah tanah semakin kuat 
seiring dengan semakin 
dekatnya pembaharu perjan-
jian antara China dan Vati-
kan. Di antara mereka yang 
menjadi sasaran "paksaan" 
adalah Msgr  Vincenzo Guo 
Xijin, yang dianggap seba-
gai salah satu "korban" dari 
perjanjian antara Vatikan 
dan China yang ditandatan-
gani dua tahun lalu.

Pihak berkuasa China 
cuba mengusir  prelatus itu 
dari keuskupannya tetapi 
dihalang oleh media dan 
reaksi negatif dari komuniti 
antarabangsa. — licasnews.
com 

TAKHTA SUCI: Di tengah-
tengah kebingungan suara 
dan pesan yang mengelil-
ingi kita, jurnalis Kristian di-
panggil untuk menjadi saksi 
baru kebenaran, sehingga 
menjadi pembawa harapan 
dan iman pada masa hada-
pan. 

Itulah inti pesan Sri Paus 
Fransiskus kepada 30 orang 
perwakilan dari akhbar min-
gguan Tertio, akhbar Katolik 
Belgia, yang menganalisis 
peristiwa terkini dan men-
tafsirkannya dari perspektif 
Katolik. 

Nama dari majalah yang 
dimulakan pada tahun 2000 
itu diambil dari Surat Ap-
ostolik Santo Sri Paus  Yo-
hanes Paulus II tahun 1994 
berjudul “Tertio Millennio 
Adveniente” yang dikeluar-
kan untuk mempersiapkan 
Jubli Agung Tahun 2000.

Sri Paus  Fransiskus men-
genang pendahulunya seraya 
mengatakan komunikator 
“dipanggil untuk mentaf-
sirkan masa kini dan men-
gidentifikasikan cara untuk 
mengkomunikasikan Injil 
sesuai bahasa dan kepekaan 
umat manusia kontemporer.”

Nama majalah itu, kata 
Sri Paus, bukan hanya pang-

gilan untuk berharap, tetapi 
juga untuk membuat suara 
Gereja dan seruan para in-
telektual Kristian didengar 
dalam senario media yang 
semakin sekular. 

Fransiskus juga  menge-
cam gosip atau fitnah  ba-
hawa  gosip itu menutup hati 
komuniti  dan mengganggu 
persatuan Gereja. 

Prelatus itu juga meng-
ingatkan para perwakilan 
Tertio akan “suara hati pro-
fesional yang tinggi” se-
orang Jurnalis Kristian, kata 
Sri Paus, dipanggil untuk 
memberikan kesaksian baru 
dalam dunia komunikasi 
tanpa menyembunyikan ke-
benaran atau memanipulasi 
informasi. Di tengah-tengah 
kebingungan suara dan 
pesan yang mengelilingi 
kita, yang diperlukan adalah 
narasi manusia yang berbic-
ara tentang kita dan tentang 
keindahan yang ada di dalam 
kita.

Sebagai pelaku utama 
“narasi” ini, para jurnalis di-
panggil untuk melihat dunia 
dan peristiwa kelembutan, 
yang semuanya adalah baha-
gian dari jalinan hidup tem-
pat kita semua saling ber-
hubungan. – media Vatikan 

Jurnalis Kristian dipanggil 
komunikasikan Injil 

Imam Katolik di China 
diculik, dipaksa bergabung 
dengan ‘Gereja rasmi’

Seorang anggota polis 
China sedang bertugas di 
l u a r  b a n g u n a n 
mahkamah. 



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

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(SEPTEMBER)

PENGINJILAN: Penghormatan kepada 
Sumber  Planet. Semoga sumber-sumber 
planet tidak dimanipulasi, sebaliknya 

dikongsi dengan adil dan dalam semangat 
hormat menghormati

Sept 27, 2020 

Penghuni terawal Konven Greccio 

Logo baharu Konferensi para 
Uskup Malaysia dan serantau 

KUALA LUMPUR: Konferensi 
Uskup-uskup Katolik serantau 
Malaysia-Singapura-Brunei (CB-
CMSB) dalam persidangan mere-
ka pada bulan Ogos 2020, telah 
mencipta  logo baru untuk CBC-
MSB dan juga untuk Konferensi 
Uskup-uskup Katolik Malaysia. 

Tujuan logo ini ialah untuk 
menjawab soalan, “Apa yang kita 
perjuangkan?” 

Ia adalah untuk mengenal pas-
ti; dan dengan itu memberikan 
wibawa kuasa.

Logo tersebut akan menjadi 
wajah visual Konferensi Uskup-
uskup Katolik, yang menggam-
barkan makna dan tujuan.

Maknanya adalah mengenai ko-
muniti — kita umat Tuhan —dan 
tujuannya adalah apa yang kita 
perjuangkan bersama — mem-
bangun Kerajaan Tuhan.

Kedua-dua logo ini berbentuk 
bulat untuk menekankan baha-
wa Konferensi ini merangkumi 
seluruh bangsa, bekerja untuk 

keutuhan umatnya, melindungi, 
menjaga semua kehidupan, dan 
bersikap belas kasihan kepada se-
mua orang.

Keluk lembut melambangkan 
cara orang Asia yang mesra dan 
mudah didekati sebagai uskup.

Pusat kedua logo adalah salib 
yang dikelilingi oleh tongkat 

gembala.
Salib bermaksud Yesus sebagai 

kepala kita, kehidupan kita, yang 
menghubungkan kita dan men-
jadikan kita satu umat Tuhan.

Tongkat gembala melambang-
kan peranan uskup yang, seperti 
Kristus harus memimpin dengan 
melayani, menjadi bapa bagi se-
mua orang, untuk melindungi dan 

menyelamatkan, dan mentadbir 
dengan integriti dan kebijaksan-
aan.

Logo Konferensi Uskup-uskup 
Malaysia dibina di sekitar lam-
bang kebangsaan, bunga Raya 
kerana kita akan menjadi Gereja 
Malaysia sepenuhnya.

9 stigma mewakili 9 keuskupan 
Malaysia, berhubung dan berubah 
menjadi tongkat  gembala, men-
unjukkan jalan atau perjalanan 
menuju Kristus - yang merupakan 
pusat dan sumber semua kehidu-
pan dan pelayanan. 

 Ini memiliki erti istimewa ker-
ana kita sekarang sedang berjalan 
bersama, umat, paderi, religius, 
uskup dari 9 keuskupan menuju 
konvensyen pastoral Pan-Malay-
sia pada tahun 2026.

Logo Konferensi para Uskup 
Serantau (CBCMSB) dibina ber-
dasarkan unsur-unsur yang sama 
untuk menunjukkan kesatuan dan 
solidariti seperti Konferensi, na-
mun memperkenalkan perbezaan 

tiga negara — Malaysia, Singapu-
ra, Brunei — yang diwakili oleh 
tiga lingkaran dan warna yang 
berbeza.

Warna kuning mewakili Brunei, 
merah adalah salah satu warna 
Singapura, dan biru untuk Malay-
sia.

Tongkat gembala di sini juga 
melambangkan perjalanan iman 
menuju Kristus, sumber dan pusat 
kita. 

Sekretariat untuk kedua-dua 
Konferensi ini telah dipindahkan 
dari MAJODI Plentong ke Pusat 
Pastoral Keuskupan Agung, di 
Kuala Lumpur. 

Alamat dan e-mel baru adalah 
seperti di bawah:

Catholic Bishops' Conference 
of Malaysia-Singapore-Brunei 
(CBCMSB)
c/o Archdiocesan Pastoral 
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TOBOH: Konven Greccio — nama 
yang begitu sinonim dengan kero-
hanian Sto Fransiskus dari Assisi, 
orang kudus terkenal yang mene-
kankan kehidupan berdoa dan cinta 
akan alam — terletak di tengah-
tengah ladang hijau yang luas di Kg 
Toboh, Tambunan.

Ketua Keuskupan Keningau, 
Uskup Cornelius Piong mengata-
kan perkembangan positif rohani 
ini merupakan rahmat penyertaan 
Tuhan untuk keuskupan itu, lebih-
lebih lagi bagi paroki Toboh dan 
Gereja Holy Cross. 

"Momen sejarah hari ini oleh 
kongregasi FSIC adalah berkat bagi 
Keuskupan Keningau dan paroki 
Toboh. Prelatus itu mengatakan 
beberapa tahun selepas Keuskupan 
Keningau, beliau merasakan perlu-
nya komuniti berdoa. 

Bapa Uskup mengatakan, wu-
judnya sebuah lagi komuniti ber-
doa di paroki dan keusupan adalah 
salah satu dasar kekuatan rohani 
untuk paroki dan keuskupan. 

Konven Greccio dibina untuk 
menempatkan religius yang sedang 
membuat persiapan melafazkan 
kaul terakhir mereka. Konven ini 
tidak akan terlibat dalam aktiviti 
paroki tetapi akan mendedikasikan 
masa mereka sepenuhnya untuk re-
nungan dan doa.

“Dengan para Sister FSIC yang 

tinggal dan berdoa di sini, saya 
harap orang ramai mengalihkan 
pandangan ke tempat ini dan men-
dapat inspirasi iman. Gunakan 
kesempatan ini untuk benar-benar 
menjadi saluran kehadiran Tuhan, ” 
pesan Uskup Cornelius. 

Prelatus itu memimpin perayaan 
Ekaristi dan memberkati konven 
baharu itu pada 17 Sept yang juga 
merupakan Perayaan Stigmata Sto 
Fransiskus dari Assisi. Bapa Uskup 
dibantu oleh Msgr Gilbert Engan, 
Paderi Paroki Toboh dan Fr Gio-
vanni Sugau, CSE.

Dalam ucapannya, Mother 
Frances memberi penerangan 
bagaimana Raleigh International 
yang berpangkalan di UK memban-
tu mereka membangunkan Konven 
Greccio. 

 “Pada bulan Disember tahun 
lalu, Raleigh International telah 

bertemu dengan Sr Germaine An-
gkangon, ko-ordinator Rumah 
Kanak-Kanak Bondulu Toboh dan 
bertanya, “Kami mahu memban-
tu…adakah Sister perlukan apa-apa 
bantuan?”

Sr Germaine mengatakan, “Ya, 
kami perlu untuk membaiki rumah 
guru.” Namun membaiki kediaman 
guru hanyalah projek kecil bagi 
mereka dan bertanya kepada Sr 
Germaine akan projek yang lebih 
besar. 

Oleh itu, Sr Germaine menca-
dangkan akan pembinaan konven. 
Bermula dari situ, sekumpulan 
orang dari pelbagai dunia, seramai 
59 orang, yang kebanyakannya 
pelajar, telah tinggal di Tambunan 
selama dua minggu, mula membina 
dan menyiapkannya struktur asas 
bangunan itu dalam masa dua min-
ggu pada 8 Dis tahun lalu.  — CS 

Konven Grecio, rahmat kekuatan 
rohani bagi paroki  dan Keuskupan TOBOH: Berdoa, belajar, me-

renung sepenuhnya dan tidak 
terlibat dalam aktiviti paroki, 
itulah matlamat pembinaan 
Konven Greccio milik Kongre-
gasi Sisters of the Immaculate 
Conception yang telah diberkati 
oleh Uskup Cornelius Piong 
pada 17 Sept yang lalu. 

Sr Appollonia Gumpu, Direk-
tur Pembentukan mengatakan 
mereka telah berpindah ke kon-
ven baharu itu pada 1 Sept lalu. 
Buat masa ini, dua orang Sister 
berkaul sementara, iaitu tahun  
ketujuh, Sr Jadine Gutierrez 
dari Penampang dan Sr Clarice 
George dari Telupid, merupa-
kan penghuni terawal konven 
ini. 

 “Tiga orang sister akan me-
nyertai konven itu pada tahun 
hadapan. Pada masa ini, FSIC 
mempunyai 10 orang Sister 
berkaul sementara. Selepas em-
pat tahun melayani di paroki, 
mereka akan berada di sini un-
tuk pembelajaran dan pendala-
man selama setahun. Persiapan 
setahun ini penting bagi menye-
diakan mereka untuk ke tahap 
pelafazan kaul terakhir atau 
kaul kekal. 

Pada hari biasa, jadual para 
sister ini bermula dengan doa 
pagi pada ja5.00 pagi, kemudian 
menyertai Misa Kudus di Ger-
eja, diikuti sarapan pagi, sesi 
belajar, membuat kerja-kerja ru-
mah dan berdoa bersama. — CS 

Logo baharu Konferensi para 
Usskup Malaysia, Brunei dan 
Singapura. 

Logo baharu Konferensi para 
uskup Malaysia. 

Dari kiri Sr Clarice, Sr Appollonia dan Sr Jadine.


