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Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; 
sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus ber-
doa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Tuhan 
dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Tu-
han yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh 
itu, iaitu bahawa Ia, sesuai dengan kehendak Tuhan, ber-
doa untuk orang-orang kudus.

Roma 8: 26-27 

Hong Kong tangguh 
Misa buat kali ke dua!
HONG KONG: Keuskupan 

Hong Kong menangguh-
kan semua Misa awam 

untuk kali kedua berikutan lonja-
kan kes COVID-19 di tengah-ten-
gah penularan gelombang ketiga 
di tanah bekas jajahan Britain itu.

Gereja dan chapel harus menangguhkan 
semua Misa umum dari 15-28 Julai "untuk 
mengurangi risiko penularan masyarakat 
dengan menggunakan segala upaya," kata 
Kardinal John Tong dalam sebuah kenyat-
aan. 

Pentadbir apostolik Hong Kong itu me-
minta umat beriman untuk mengikuti Misa 
Hari Minggu dalam talian melalui laman 
web keuskupan (www.catholic.org.hk), yang 
juga turut menyiarkan Misa harian dan iba-
dat liturgi yang lain. 

Dalam pernyataan 14 Julai, kardinal me-
minta paroki agar gereja tetap terbuka untuk 
memudahkan individu berdoa. Orang ramai 
harus memakai topeng muka, membersih-

kan tangan mereka, memeriksa suhu badan 
mereka dan mengikuti norma perjarakan 
sosial. 

Kardinal itu juga meminta untuk menang-
guhkan sakramen-sakramen Kristian seperti 
Pembaptisan, Komuni pertama dan Pengua-
tan hingga 28 Julai.

Kardinal Tong juga telah memberi pan-
duan kepada umat beriman yang mahu 
berkahwin dan mengadakan upacara penge-
bumian untuk menerima tetamu kurang dari 
20 orang. 

Ini adalah penangguhan kali kedua di 
Keuskupan Hong Kong sejak pandemik 
itu merebak. Penangguhan pertama diman-
suhkan pada 1 Jun selepas tiga bulan dalam 
kawalan pergerakan. 

Pemerintah Wilayah Pentadbiran Khas 
Hong Kong mengenakan penjarakan sosial 
yang ketat mulai tengah malam 14 Julai, 
arahan paling tegas di pusat kewangan Asia 
itu sejak wabak itu merebak pada Januari.

Kerajaan telah mengurangkan perjumpaan 
kumpulan kepada empat orang dari 50 orang 
— langkah yang diambil semasa gelombang 

kedua jangkitan pada bulan Mac.
.Hong Kong melaporkan 48 kes coronavi-

rus baru pada 14 Julai, termasuk 40 kes pe-
nularan tempatan. Jumlahnya sedikit lebih 
rendah daripada 52 kes hari sebelumnya. 
Walau bagaimanapun, angka tersebut tetap 
sejajar dengan lonjakan COVID-19 baru-
baru ini di Hong Kong.

Sekurang-kurangnya 12 orang pemandu 
teksi diuji positif pada 13 Julai dan beberapa 
penumpang mereka juga menjadi mangsa. 

Pihak berkuasa telah memberi amaran 
akan risiko wabak berskala besar. Sekolah 
turut ditangguhkan dari 10 Julai dan percu-
tian musim panas telah dipercepatkan. 

Peraturan baharu termasuk pelitup muka 
wajib bagi orang yang menggunakan pen-
gangkutan awam dan hanya boleh membeli 
makanan di restoran. Kesalahan melanggar 
peraturan dikenakan denda sebanyak 5,000 
dolar Hong Kong ($ 645).

Gim dan pusat hiburan dalam bangunan 
tetap ditutup. Kerajaan mengatakan lang-
kah-langkah berat ini diperlukan setelah pe-
rubahan drastik dalam wabak baru-baru ini.

"Kemunculan jangkitan baru yang tidak 
diketahui ini menunjukkan adanya pe-
nularan senyap yang berlanjutan dalam 
masyarakat," kata pemerintah dalam sebuah 
pernyataan yang menguraikan langkah-
langkah baharu.

Sejak akhir Januari, Hong Kong telah me-
laporkan lebih daripada 1,500 kes dan lapan 
kematian. Kerajaan merancang untuk men-
genakan sekatan kepada pelancong dari ne-
gara berisiko tinggi meskipun ujian negatif 
sebelum memulakan perjalanan.

Ketua eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, 
mengatakan langkah-langkah baru itu ber-
tujuan untuk kesihatan awam dan memberi 
amaran wabak itu akan berpanjangan jika 
tidak dicegah dengan tegas. 

Lam berikrar akan meningkatkan ujian di 
kalangan kumpulan berisiko tinggi seperti di 
pusat-pusat jagaan, katering dan pemandu 
teksi.

Misa Umum di Hong Kong ditangguhkan 
lebih awal pada 14 Februari, yang kemudi-
annya dimansuhkan pada 1 Jun oleh Kardi-
nal Tong. — AsiaNews

Gelombang ketiga Covid-19 

Uskup Jepun seru Amerika praktik kebenaran Injil 
CLEVELAND: Menjelang ulang tahun ke-75 
pengeboman atom di dua bandar Jepun, Hiroshima 
dan Nagasaki, presiden Konferensi para Uskup Ka-
tolik Jepun menyeru Amerika Syarikat "sebagai ne-
gara Kristian" untuk bersaksi akan Injil kedamaian 
seperti yang dihidupi  oleh Yesus.

Uskup Agung Joseph Mitsuaki Takami dari Na-
gasaki, Jepun, menulis dalam e-mel pada 8 Julai ba-
hawa "rakyat Amerika perlu memahami dan mem-
praktikkan kebenaran kedamaian yang diajarkan 
oleh Kristus."

Saya mempunyai pandangan bahawa kebanya-
kan orang Amerika percaya bahawa senjata diper-
lukan untuk melindungi diri sendiri, keluarga dan 
negara. Namun, sejarah menunjukkan bagaimana 
senjata membawa tragedi. Saya mahu Amerika 
bekerja untuk keamanan tanpa memiliki dan meng-
gunakan senjata,”kata uskup agung Takami.

Prelatus itu juga tidak pernah berhenti mengulan-
gi pendiriannya bahawa dunia harus menghapuskan 
senjata nuklear. Nagasaki, pusat agama Katolik di 
Jepun, adalah kota kedua di mana bom atom di-
jatuhkan oleh pesawat perang Amerika pada 9 Ogos 
1945 Hiroshima mengalami nasib yang serupa tiga 
hari sebelumnya. 

Jepun menyerah kalah enam hari selepas letupan 
kedua, mengakhiri Perang Dunia II.

Uskup Agung Takami, 74, adalah seorang yang 
terselamat dari pengeboman Nagasaki, kampung 
halamannya. Beliau masih berada di dalam kand-
ungan ibunya ketika bom yang digelar Fat Man 
meletup di kota kelahirannya yang meragut 39,000 
hingga 80,000 nyawa.

Sejarawan dan penganalisis menganggarkan se-

cara keseluruhan bahawa 129,000 dan 226,000 
orang, kebanyakannya orang awam, mati dalam 
dua peristiwa pengeboman tersebut.

Uskup Agung Takami, sudah 48 tahun  merupa-
kan seorang pejuang dan penyokong pelucutan sen-
jata nuklear. Pada tahun ini secara khusus, beliau 
mengembara ke seluruh dunia dan ke PBB dengan 
sisa-sisa patung kayu Maria yang pernah berada di 
Katedral Urakami, yang musnah di Nagasaki.

Beliau menunjukkan kepala patung Maria yang 
hangus untuk menunjukkan kesan amat  dahsyat 
dari letupan serta memberitahu sesiapa sahaja yang 
mendengar, betapa bodohnya perang itu. 

Nada e-melnya juga menunjukkan kebimbangan-
nya tentang keadaan senjata nuklear masa sekarang. 
Beliau kesal melihat  pencabulan perjanjian kawa-
lan senjata antara AS dan Rusia di mana kedua-dua 
negara itu berencana membelanjakan berbilion 
dolar untuk meningkatkan stok serta usaha dari ne-
gara-negara lain untuk memperoleh senjata – amat 
merisaukan beliau. 

"Saya setuju sepenuhnya dengan Sri Paus Fran-
siskus bahawa dunia belum belajar apa-apa dari 
tragedi Hiroshima dan Nagasaki," katanya.

Sri Paus, dalam kunjungan ke Hiroshima dan 
Nagasaki pada bulan November 2019, mengatakan 
adalah "sesat" untuk menganggap penggunaan sen-
jata nuklear akan membuatkan dunia lebih aman. 
Sangti Papa turut mendesak komitmen baru untuk 
pelucutan senjata nuklear dan perjanjian antara-
bangsa bagi menghapuskan senjata nuklear.

Uskup Agung Takami juga kesal kerana keban-
yakan negara tidak menunjukkan minat terhadap 
ancaman senjata nuklear kepada dunia. – CNS 

Katedral Maria Dikandung Tanpa Noda di Nagasaki dihancurkan oleh bom 
nuklear yang dijatuhkan di kota itu pada 9 Ogos 1945. (Foto Ucan)
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Rahsia para pertapa yang 
berbaloi untuk kita ketahui

Para pertapa mempunyai rahsia 
yang sangat berbaloi untuk kita 

ketahui, dan ia boleh menjadi san-
gat berharga ketika pandemik 
coronavirus memaksa berjuta-juta 
kita hidup seperti pertapa. 

Kerana wabak Covid-19, berju-
ta-juta kita terpaksa tinggal di 
rumah, bekerja dari rumah, berlatih 
menjarakkan diri dari semua orang 
kecuali yang ada di rumah kita 
sendiri dan menjalinkan hubungan 
sosial yang minimum dengan 
orang luar. Dengan cara berbicara, 
ini telah menjadikan kebanyakan 
kita, suka atau tidak, menjadi sep-
erti pertapa. Adakah apa-apa petua 
atau rahsia untuk memperkem-
bangkan hidup seperti pertapa ini?

Saya bukan seorang pertapa, 
atau pakar kesihatan mental, jadi 
apa yang saya sampaikan di sini 
bukanlah peraturan Sto. Benedict 
atau sebilangan petua kesihatan 
mental profesional. Ini adalah hasil 
dari apa yang telah saya pelajari 
dari para pertapa dan dari para 
komuniti religius yang memprak-
tikkan "memberi tanpa mengharap 
balasan" selama lima puluh tahun. 

Berikut adalah sepuluh nasihat 
untuk hidup ketika kita menjalani 
tempoh berkurung di rumah iaitu 
hidup dalam keadaan di mana kita 
tidak mempunyai banyak privasi, 
harus menjalani banyak kehidupan 
dalam lingkaran yang sangat kecil, 
menghadapi berjam-jam di mana 
kita harus berjuang untuk mencari 
perkara-perkara yang memberi 
tenaga kepada kita, dan di mana 
kita penghiburan atau mengalihkan 
perhatian daripada kebosanan, 

kecewa, tidak sabar, dan lesu. 
Bagaimana seseorang dapat ber-
tahan dan berkembang dalam 
hidup sebagai pertapa? 

1. Buat rutin. Itulah kuncinya. 
Itulah yang dilakukan para perta-
pa. Buat rutin terperinci selama 
berjam-jam di hari anda seperti 
anda membuat anggaran kewan-
gan anda. Jadikan ini sangat 
praktikal: senaraikan perkara 
yang perlu anda lakukan setiap 
hari dan masukkannya ke dalam 
jadual waktu yang konkrit dan 
kemudian patuhi itu sebagai 
tatatertib, walaupun kelihatan 
kaku dan membosankan.  Tepis 
godaan dengan akur atau mengi-
kut aliran tenaga dan mood anda 
atau bersandar pada hiburan dan 
apa sahaja gangguan yang dapat 
temui bagi anda  melalui siang 
dan malam anda.

2. Bersihkan diri dan bergay-
alah setiap hari, seolah-olah anda 
keluar dan bertemu orang. Tepis 
godaan yang mahu anda tidak 
perlu menjaga kebersihan, ber-
dandan dan bersolek. Jangan 
menghabiskan waktu pagi den-
gan hanya berbaju t idur: 
Bersihkan diri dan berdandan. 
Jika anda selekeh sepanjang hari, 
apa tanggapan keluarga anda ter-
hadap anda? Bukankah mereka 
berharga? Dan apa yang anda 
katakan kepada diri sendiri? 
Bukankah saya sangat berharga? 
Diri yang tidak kemas selalu 
membawa ketidak ceriaan dan  
murung. 

3. Lihat di luar diri anda dan 
keperluan anda setiap hari untuk 

melihat orang lain dan keperitan 
dan kekecewaan mereka. Anda 
tidak bersendirian; orang lain 
juga sedang mengalami apa yang 
anda alami. Tidak ada yang akan 
menjadikan hari anda lebih sukar 
untuk ditanggung daripada fokus 
dan rasa kasihan diri yang ber-
lebihan.

4. Cari tempat untuk bersend-
irian untuk beberapa waktu setiap 
hari dan tunjukkan  kesopanan 
yang sama kepada orang lain. 
Jangan meminta maaf kerana 
anda memerlukan masa, untuk 
berseorangan. Ini penting untuk 
kesihatan mental, bukan tindakan 
mementingkan diri sendiri. 

Beri juga orang lain ruang itu. 
Kadang kala anda perlu berpisah, 
bukan hanya untuk kepentingan 
diri sendiri tetapi untuk kepentin-
gan orang lain. Para pertapa  
menjalani kehidupan komuniti 
yang sengit, tetapi mereka mas-
ing-masing juga mempunyai 

ruang peribadi untuk bersend-
irian. 

5.Amalkan praktik kontempla-
tif setiap hari yang merangkumi 
doa. Pada jadual yang anda buat 
sendiri, tandakan sekurang-
kurangnya setengah jam atau satu 
jam setiap hari untuk beberapa 
latihan kontemplatif: berdoa, 
membaca tulisan rohani, memba-
ca buku yang serius, jurnal, melu-
kis gambar, melukis pagar, mem-
buat artifak, membetulkan ses-
uatu, berkebun, menulis puisi, 
menulis lagu, memulakan mem-
oir, menulis surat panjang kepada 
seseorang yang sudah lama tidak 
anda lihat, apa sahaja; tetapi laku-
kan sesuatu yang membebaskan 
jiwa anda dan rangkumkannya di 
dalam doa. 

6. Amalkan "Sabat" setiap hari. 
Hari Sabat tidak perlu sehari; ia 
juga boleh dalam satu jam. Beri 
diri anda sesuatu yang sangat 
istimewa untuk dinantikan setiap 
hari, sesuatu yang menggembi-
rakan dan sensual: mandi air 
panas, minum segelas wain, 
menghisap cerut di kaki lima, 
menonton semula sitkom lama 
kegemaran, tidur siang di kerusi 
malas di bawah payung besar - 
apa sahaja selagi ia dilakukan 
semata-mata untuk keseronokan. 
Jadikan ini sebagai disiplin

7. Amalkan “Sabat” setiap 
minggu. Pastikan hanya ada 
enam hari dalam seminggu untuk 
anda tetap dan mengikuti rutin 
yang anda tetapkan. Berehat dari 
rutin sekali dalam seminggu. 
Tetapkan satu hari untuk kesero-

nokan, mungkin satu hari anda 
menghabiskan masa dengan 
makan penkek sebagai sarapan 
dengan santai. 

8. Cabar diri anda dengan ses-
uatu yang baru. Regangkan diri 
anda dengan mencuba sesuatu 
yang baru. Belajar bahasa baru, 
ambil hobi baru, belajar memain-
kan alat muzik. Ini adalah pelu-
ang yang tidak pernah anda 
miliki.

9. Berbuallah tentang ketegan-
gan yang timbul di dalam rumah 
anda – tetapi dengan berhati-hati. 
Ketegangan akan timbul ketika 
tinggal serumah. Para pertapa 
mengadakan pertemuan komuniti  
untuk mengatasi ketegangan 
tersebut. Bincangkan ketegangan 
dengan jujur antara satu sama 
lain, tetapi dengan berhati-hati; 
ucapan yang menyakitkan 
kadang-kadang tidak pernah akan 
sembuh.

10. Jaga badan anda. Kita 
bukan roh yang terpisah-pisah. 
Perhatikan tubuh badan anda. 
Lakukan senaman yang mencuk-
upi setiap hari untuk memastikan 
badan anda sentiasa bertenaga. 
Berhati-hatilah untuk tidak 
menggunakan makanan sebagai 
penawar hidup kebosanan kerana 
hidup terkurung. Para pertapa 
sentiasa berhati-hati dengan diet 
mereka — kecuali pada hari-hari 
keraian. 

Para pertapa sesungguhnya 
mempunyai rahsia yang berbaloi 
untuk kita ketahui. — Hakcipta 
Terpelihara 1999-2020 @Fr Ron 
Rolheiser 

Kedatangan Kerajaan Tuhan, 
yang diwartakan dan didirikan 

Yesus, berkali-kali disampaikan 
oleh Yesus melalui pelbagai kisah 
perumpamaan.

Dalam Injil Matius (13:24-43) 
hari ini Yesus menggambarkan 
keadaan Gereja sebagai Kerajaan 
Tuhan di dunia ini dengan tiga pe-
rumpamaan.

Perumpamaan tentang biji se-
sawi, yang tumbuh menjadi pohon 
menggambarkan perkembangan 
Kerajaan Tuhan di dunia. Dan pe-
rumpamaan tentang tepung yang 
dicampur dengan adunan ragi juga 
melukiskan perkembangan Gereja, 
namun lebih menunjukkan kual-
itinya, dan bukan perluasan atau 
kuantitinya.

Daya perubahan atau transfor-
masi Injil terletak di dalam day-
anya sebagai adunan, yang dapat 
mengubah tepung menjadi roti. 
Kedua perumpamaan itu lebih mu-
dah difahami, tetapi perumpamaan 
ketiga tentang gandum dan lalang 
memerlukan renungan yang lebih 
mendalam.

Pada kesempatan ini kita beru-
saha memahami makna perump-
amaan tentang lalang di antara gan-
dum. St. Agustinus berkata, bahawa 
ladang yang disebut dalam perump-

amaan adalah dunia, dan Gereja. Di 
situlah hidup orang-orang baik dan 
suci, dan sekaligus di mana orang-
orang jahat dan pendosa juga hidup. 
Maka dunia mahupun Gereja meru-
pakan tempat di mana setiap orang 
dapat berkembang serta bertobat 
dan menjadi suci.

Dengan demikian ,dengan adan-
ya orang-orang yang baik, orang-
orang berdosa dapat tergerak hati 
untuk bertobat. Juga, dalam meng-
hadapi karenah orang-orang ber-
dosa, orang-orang yang baik dapat 
berlatih menjadi tabah dan sabar. 
Demikian pandangan St. Agusti-
nus.

Suatu perumpamaan memang 
dapat difahami dengan beberapa 
tafsiran, yang tidak bertentangan 
tetapi saling melengkapi. Ada taf-
siran yang berpendapat bahawa 
apa yang ingin diungkapkan dalam 
perumpamaan itu bukanlah hal biji-
biji dan lalang-lalang, melainkan 
kesabaran Tuhan. Inilah yang di-
ungkapkan dalam Bacaan Pertama 
(Keb.12:13.16-19).

Tuhan sungguh adil, murah hati 
dan berbelaskasih, dan mahu me-
nyelamatkan umat-Nya, asal mere-
ka mahu bertobat.

Situasi pada masa ini mem-
perlihatkan atau banyak kali kita 

mengalami, begitu banyak keja-
hatan dan ketidak adilan berkuasa 
sedangkan kebaikan dan keadilan 
dikalahkan. Nah, menghadapi situ-
asi semacam itulah Yesus menegas-
kan, bahawa pada saat menuai, iaitu 
dalam pengadilan terakhir, akan 
terjadi dan dialami pelaksanaan 
pengadilan Tuhan yang definitif.

Dengan demikian, selama kita 
masih hidup, kita harus meny-
edari bahawa kita hidup di dunia 
bagaikan ladang, di mana gandum 
memang tumbuh namun di antara 
lalang-lalang.

Namun kita tidak boleh bersikap 
pasif dalam menghadapi situasi ny-
ata itu. Kita harus selalu memper-
juangkan keadilan, dan menying-
kirkan ketidakadilan dan kekerasan 
dengan segala sarana yang diperbo-
lehkan.

Dalam usaha yang mengandai-
kan kehendak dan tekad yang baik 
ini, iman kita merupakan suatu ban-
tuan yang sangat kuat dan berharga. 
Iman itulah yang meyakinkan kita, 
bahawa dalam perjuangan hidup 
kita kemenangan akhir kita bukan-
lah ketidakadilan atau keangkuhan, 
melainkan kemurnian atau kesung-
guhan hati kita. Memang terutama 
bagi orang moden sungguh sukar 
menerima pengertian tentang pen-

gadilan terakhir Tuhan untuk dunia 
kita ini di dalam sejarah perjala-
nannya. Tetapi dengan bersikap 
demikian, ia sebenarnya memban-
tah dirinya sendiri, sebab ia sendiri 
sebenarnya tidak setuju dan me-
nentang pandangan, bahawa dalam 
kenyataan ketidakadilan berulang 
kali justeru dibenarkan.

Sepanjang sejarah hidup umat 
manusia di dunia ini, kita me-
nyesuaikan diri dengan pelbagai 
iklim keadaan masyarakat yang 
ada, dan berusaha memperkuat dan 
melindungi diri kita.

Namun kita tidak akan mahu 
menyetujui dan membiasakan diri 
dengan satu hal iaitu ketidakadi-
lan. Kita tidak akan menyetujui 
ketidakadilan! Keinginan atau ke-
hausan kita akan keadilan hanya 
akan dapat dipenuhi dengan pen-
gadilan!

Dan segala pengadilan apa pun 
akhirnya masih akan ditentukan 

menurut keadilan oleh Tuhan. 
Betapa penting untuk kita ketahui 
dan menyedari hal ini selalu. Para 
pengamal undang-undang ada 
kalanya mengambil keputusan 
yang tidak adil, boleh disuap tetapi 
Tuhan tidak dapat disuap.

Pada akhir keterangan-Nya ten-
tang ketiga-tiga perumpamaan itu 
Yesus berkata, “Anak Manusia 
akan menyuruh malaikat-malaikat- 
Nya dan mereka mengumpulkan 
segala sesuatu yang menyesatkan 
dan semua orang yang melakukan 
kejahatan dari dalam Kerajaan- 
Nya. Semua akan dicampakkan ke 
dalam dapur api. Di sanalah akan 
terdapat ratapan dan kertak gigi. 
Pada waktu itulah orang benar 
akan bercahaya seperti matahari 
dalam Kerajaan Bapa mereka. 
Siapa bertelinga, hendaklah ia 
mendengarkan” (Mat 13:41-43). — 
Msgr. FX. Hadisumarta O.Carm, 
Iman Katolik 

HARI MINGGU BIASA KE-16 
TAHUN A

Menjadi ragi bagi yang susah pada masa pandemik ini 

KEBIJAKSANAAN 12:13,16-19;
ROMA 8:26-27;

INJIL MATIUS 13:24-43
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KUALA LUMPUR: “Semua yang tertulis 
di Alkitab diilhami oleh Tuhan dan berguna 
untuk mengajar apa yang benar, untuk me-
negur dan membetulkan apa yang salah, dan 
untuk mengajar orang supaya hidup menurut 
kehendak Tuhan” (2 Tim.3:15-16).

Pada 12 Julai 2020, Gereja di Malaysia 
merayakan Hari Minggu Alkitab bertema 
"Membaca Alkitab Dengan Hati." Misa 
Umum dengan bilangan umat dan pematu-
han SOP telah dibenarkan tetapi perjumpaan 
dan mesyuarat Gereja belum dibenarkan. 

Oleh itu beberapa umat telah mengong-
sikan bagaimana mereka menggunakan 
Alkitab dan impak membaca  Alkitab dalam 
keluarga mereka lebih-lebih lagi pada musim 
pandemik coronavirus ini.

Marian Stella Charles, dari Tanjung Aru, 
Kota Kinabalu mengongsikan bahawa beliau 
membaca dan menghayati Alkitab melalui  
Kelompok Kitab Suci 7 Langkah atau KKS 
7 Langkah. 

“Dalam pelayanan, kami kerap menggu-
nakan KKS dalam pertemuan dan perbin-
cangan kami. KKS banyak membantu saya 
untuk menyedari kehadiran Tuhan, mem-
bangunkan saya untuk menyahut panggilan 
Tuhan dalam pelayanan dan misi Gereja 
serta cara berkesan dalam mengingati dan 
menghayati Firman Tuhan. Saya kongsikan 
di sini, cara KKS 7 Langkah yang juga boleh 
kita amalkan dalam keluarga. 

Langkah 1: Mengundang Kehadiran Tu-
han. Mengundang Tuhan supaya membuka 
hati kita, mengingatkan diri kita masing-
masing bahawa Tuhan hadir di tengah-ten-
gah kita, sehingga terbuka bagi Sang Sabda 
yang sungguh hadir dalam iman.
Langkah 2: Membaca Teks Kitab Suci. 
Mohon salah seorang  untuk membaca 
teks Kitab Suci mengikut panduan pem-
bacaan harian. Semasa pembacaan, semua 
mendengar dengan tekun dan dalam sua-

sana meditasi.
Langkah 3: Memperhatikan Teks: Ber-
dasarkan pembacaan tadi, pilih kata atau 
kalimat singkat yang menyentuh hati. Ucap 
dengan suara jelas dan ulang sebanyak tiga 
kali. Setelah semua mengungkapkan ayat-
ayat Alkitab yang dipilih, minta salah se-
orang untuk membacakan petikan Alkitab 
yang sama sekali lagi. 
Langkah 4: Biarkan Tuhan berbicara 
dalam hening dalam beberapa minit untuk 
membenarkan  Tuhan berbicara kepada 
kita. 
Langkah 5: Sharing. Kongsikan men-
gapa ayat yang saya pilih menyentuh 
hati. Bagaimana saya hidup menurut 
Sabda Kehidupan yang saya terima dari 
Tuhan?Hendaknya hindari perkongsian 
yang mengajar atau 'berkhutbah' tentang 
orang lain sebaik-baiknya gunakan kata 
'saya' bukan “kita” atau “kami”. 
Langkah 6: Mulakan mesyuarat atau 
perbincangan.
Langkah 7: Berdoa bersama. Akhiri per-
temuan dengan doa atau lagu yang boleh 
dihafal oleh semua orang misalnya doa 
“Bapa Kami.” 
Telah lima tahun saya mengikuti kaedah 

KKS Tujuh Langkah ini. Secara peribadi, 
langkah dua hingga empat telah membantu 
saya menghayati dan mengingati banyak 
pertikan Firman Tuhan yang menjadi terang 
dan suluh dalam rutin kehidupan harian 
saya,” ujar Marian. 

Bagi Adrian Steven Tang, yang berasal 
dari  Sipitang, Sabah dan kini menetap di 
Shah Alam mengongsikan, sepanjang PKP 
hinggalah PKPP, keluarga kami tidak ada 
masalah dalam keperluan fizikal. Tetapi pada 
suatu hari, saya terdengar anak bongsu saya 
berkata kepada abangnya, “Baguskan tidak 
perlu pergi Misa!” 

“Kata-kata si kecil itu umpama satu tam-
paran kepada saya. Saya tersedar, selama ini 
saya sekadar membawa anak-anak ke Gereja 
tetapi saya tidak pernah membawa mereka 
membaca Alkitab, saya hanya membelikan 
mereka Alkitab tetapi Alkitab itu hanya dis-
impan di dalam almari.”

Setelah berbincang dengan isterinya, Adri-
an mula membuat jadual dan strategi bagi 
memupuk sikap anak-anak membaca dan 
mencintai Firman Tuhan.

“Pertama,” katanya, "Saya dan isteri men-
unjukkan kepada anak-anak bahawa kami 
membaca Alkitab setiap hari. Ia berkesan 

kerana anak-anak mula bertanya buku apa 
yang kami baca.

Kedua, mengadakan Upacara Pentakhtaan 
Alkitab. Kami mengadakan upacara ini se-
belum menonton siaran langsung Misa Ku-
dus pada hari Ahad. 

Ketiga, mendengar audio Rohani misalnya 
Fresh Juice, Kupi-Kupi Rohani setiap hari. 
Setiap pagi sepanjang PKP saya atau isteri 
akan memasang audio Rohani yang mempu-
nyai pembacaan Sabda Tuhan yang diikuti 
dengan renungan. Sangat mudah dan efektif. 

Keempat, berikan Alkitab bergambar 
untuk kanak-kanak. Jika sukar mendapat-
kannya di pasaran atau terlalu mahal, kita 
mempunyai akhbar Katolik tempatan yang 
berkualiti misalnya HERALD dan Catholic 
Sabah. Akhbar-akhbar Katolik ini mempu-
nyai material untuk perkembangan rohani 
kanak-kanak. 

Menurut Adrian, “Secara peribadi, saya 
sering mengikuti Ruangan Kanak-kanak 
HERALD kerana ia diterbitkan secara ming-
guan dan sepanjang masa PKP sehinggalah 
PKPP ini, ia diterbitkan secara e-paper yang 
boleh dimuat turun di laman web mereka 
www.heraldmalaysia.com.

Kelima, ikuti siaran-siaran dalam talian 
misalnya Ruangan Kanak-kanak dan Dari 
Hati Ke Hati bersama Fr Nicholas Stephen, 
My Conversation Hours, Latte with Jesus 
yang banyak membicarakan mengenai iman 
dan Alkitab.

“Sehingga kini, saya dan isteri masih beru-
saha memupuk budaya membaca dan meng-
hayati Alkitab. Namun saya bangga dengan 
tiga orang anak saya, walaupun ada kalanya 
mereka agak ‘liat’ untuk membaca Alkitab 
tetapi ada perubahan dalam rutin hidup 
mereka contohnya mereka mahu melakukan 
upacara pentakhtaan Alkitab pada setiap pagi 
dan bersemangat melakukan aktiviti-aktiviti 
berkaitan Alkitab!” kata Adrian.   

Umat kongsi impak Firman Tuhan 
dalam hidup mereka 

Soalan: Saya mendapati banyak yang mengulas 
isu gangguan mental di media elektronik dan 
cetak. Apakah gangguan mental ini ada kaitann-
ya juga dengan kurangnya iman? — Reivera G

Jawaban: Beberapa orang kudus pernah men-
galami persoalan psikologi semasa menghadapi 
pergumulan hidup mereka. Bahkan Sri Paus 
Fransiskus mengakui, beliau pernah meminta khid-
mat kaunseling daripada seorang ahli psikoanalisis 
wanita Yahudi selama enam bulan ketika beliau 
berusia 42 tahun. Tujuannya adalah untuk mem-
bantu beliau membuat pertimbangan akan bebera-
pa perkara. Adakah ini bermakna mereka kurang 
beriman? Tidak. 

Saya bukan seorang ahli psikologi, maka saya 
tidak memiliki kepakaran menjelaskan tentang 
gangguan mental atau depresi. Gangguan mental 
secara umum difahami mengerti sebagai kekurang-
mampuan seseorang untuk menerima situasi. 
Gejalanya seperti mudah tersinggung, terlalu sensi-
tif atau takut sendirian, gelisah, takut berada di 
tempat ramai orang, berasa rapuh-tidak berdaya, 
sukar makan atau tidur, atau pun perasaan ingin 
bunuh diri. Hal ini ada kaitannya dengan pengala-
man masa lalu, tekanan hidup, faktor sekeliling, 
faktor biologi, tekanan sosial-ekonomi-politik atau-
pun faktor diri sendiri. Boleh dikatakan hal ini 
berkaitan dengan fikiran, perasaan dan tindakan 
seseorang.

Manakala iman pula berkaitan dengan wahyu, 
iman adalah tanggapan akan pewahyuan Tuhan. 
Pewahyuan yang diterima umat manusia mewujud 

dan tumbuh sebagai iman. Iman adalah tindakan 
yang meyakini sebagai benar (verum esse credere), 
akan apa yang diyakini sebagai pewahyuan diri 
Tuhan. Tuhan yang memberikan serta menyatakan 
diri-Nya disambut dengan penyerahan diri manusia 
kepada-Nya.

Proses tersebut berjalan di sepanjang sejarah, 
sehingga sejarah tersebut difahami sebagai sejarah 
keselamatan, sejarah yang ditandai dengan ajakan, 
“Inilah pekerjaan yang dikehendaki

Tuhan, iaitu hendaklah kamu percaya kepada 
Dia yang telah diutus Tuhan” (Yoh 6:28). Maka 
Konsili Vatikan II dalam Dei Verbum menyebut-
kan, “kepada Tuhan yang menyampaikan wahyu 
manusia wajib menyatakan ‘ketaatan iman’”. 
Difahami  di dalamnya, iman sebagai tindak 
kepatuhan akal budi dan kehendak akan segala apa 
yang diwahyukan Tuhan kepada manusia. Iman itu, 
betapa pun adalah penyerahan diri manusia akan 
penyataan diri Tuhan, tetap adalah rahmat daripada 
Tuhan. 

Dari sini, kita dapat memahami, tidak segala hal 
terkait dengan kondisi peribadi seseorang langsung 
terkait dengan iman. Mengaitkannya boleh menjadi 
suatu lompatan kesimpulan yang gegabah, contoh 
nya banjir yang dikaitkan dengan aktiviti pembala-
kan haram. 

Tentu faktor situasi atau keadaan keimanan sese-
orang mempengaruhi situasi peribadi atau keadaan 
kesihatan mental seseorang. Namun yang perlu 
ditangani terlebih dahulu adalah situasi dan kead-
aan peribadi tersebut, tidak langsung mengajaknya 
untuk berdoa, apalagi menghakiminya sebagai 

kurang beriman. Kalau ada seseorang memiliki 
persoalan berkaitan keadaan tubuh, segeralah ber-
jumpa doktor. 

Jika seseorang memiliki persoalan terkait dengan 
peribadinya, doronglah dia untuk berjumpa ahli 
psikologi. Seringkali, imam tidak memiliki kompe-
tensi untuk menanganinya. Bahkan dalam pendidi-
kan calon paderi,  semakin dirasakan perlunya ket-
erlibatan psikologi, kerana pembentukan peribadi 
sebagai manusia (human formation) merupakan 
landasan untuk pembentukan bidang lainnya, leb-
ih-lebih lagi pembentukan spiritual.

Sebuah pusat rohani di Girisonta, Jawa Tengah 
misalnya, jika seseorang yang masih bergelut den-
gan persoalan-persoalan psikologi, disarankan 
untuk tidak melakukan retret terlebih dahulu seba-
liknya digalakkan meminta bantuan nasihat atau 
psikologi terlebih dahulu. 

Pepatah mengatakan, “di dalam badan yang sihat 
terdapat jiwa yang sihat”. Peribahasa tersebut men-
gatakan, perlu terlebih dahulu keadaan badan dan 
psiki seseorang diperhatikan, agar seseorang dapat 
membangun keadaan kejiwaan yang sihat. 

Dalam hal iman, juga diperlukan keadaan keji-
waan dan psikologi yang sihat, agar keseluruhan 
dan keutuhan diri, dapat menjadi tempat di mana 
iman itu tertanam dan tumbuh subur. 

Yesus juga nenberi gambaran menggambarkan 
dalam Injil, bahawa untuk beriman orang perlu 
sembuh atau orang ingin sembuh kerana iman. 
Oleh  itu, iman yang sihat terlebih dahulu memer-
lukan peribadi yang sihat. — T. Krispurwana 
Cahyadi, SJ, hidupkatolik.com 

Gangguan mental dan iman 
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Sahabat kecil Yesus
Hello adik-adik,

Auntie pasti adik-adik berasa gem-
bira kerana sekolah sudah dibuka 
semula bukan?
Auntie berharap agar adik-adik 

menjaga keselamatan dan kesiha-
tan diri, memakai pelitup muka se-
lalu dan amalkan penjarakan satu 

meter. 
Adik-adik, marilah kita terus 

berdoa agar pandemik coronavirus 
ini akan segera berakhir dan semo-
ga vaksin bagi virus ini akan segera 
ditemui. 
Adik-adik, Injil pada hari ini agak 

panjang tetapi ia memberi gam-
baran menarik tentang bagaimana 

kita seharusnya menghidupi iman 
kita. 
Salah satu caranya ialah mem-

baca dan berdoa dengan Kitab 
Suci. Baca dan hayatilah pem-
bacaan Alkitab setiap hari. 
Percubaan dan masalah itu pas-

ti ada tetapi jangan takut kerana 
Yesus sentiasa hadir bersama kita. 

Dan apabila berasa ragu atau ta-
kut, segeralah membaca Injil atau 
minta pertolongan daripada ibu 
bapa adik-adik untuk membaca 
pembacaan mengikut pembacaan 
harian.

Salam Sayang
Auntie Melly 

Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila 
sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar dari pada sayuran yang lain, bahkan 

menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang 
bersarang pada cabang-cabangnya (Mat 13: 32)

Hal Kerajaan Syurga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. (Mat 13:24) ... Teruskan membaca 
kisah perumpamaan lalang di antara gandum dalam Injil Matius 13: 24-43. Dan cari LIMA perbezaan pada gambar di bawah. 

Benih yang kecil boleh bertumbuh menjadi pohon 
yang subur dan kuat sehingga burung-burung boleh 

berlindung serta membuat sarang di atasnya. 

Cari jalan bagi seekor burung di bawah pokok agar 
dapat membuat sarang pada pokok di bawah. 

Warnakan
gambar ini! 
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Kaum muda Keningau rai Hari Minggu 
Alkitab 2020 di alam maya 

KENINGAU: Sempena Hari Minggu Alkitab pada 
12 Julai 2020, Komisi Kerasulan Belia Katolik 
Keuskupan Keningau mengambil inisiatif untuk 
mengajak para belia untuk melakukan aktiviti 
Kelompok Kitab Suci (KKS) 7 Langkah.

Tujuan aktiviti ini adalah untuk menggalak-
kan para belia menggunakan Alkitab (Firman 
Tuhan) sebagai sumber inspirasi dan renun-
gan dalam kehidupan setiap hari serta saling 
berkongsi Sabda Tuhan antara sesama.

Kaedah pelaksanaan adalah para belia diminta 
untuk membentuk kumpulan empat hingga lima 

orang dan menentukan tarikh, masa dan tempat 
pertemuan. Apa yang menariknya adalah, para 
belia boleh melakukannya secara bersemuka di 
rumah atau gereja dengan mengikuti SOP atau 
secara online. Panduan KKS 7 Langkah juga 
disediakan dalam bentuk 'poster/pamphlets' 
dan dikongsikan di media sosial untuk memu-
dahkan mereka melaksanakan KKS 7 Langkah.

Seterusnya pada 12 Julai 2020 jam 2.00 pe-
tang, para belia mengikuti live streaming tayan-
gan video sempena sambutan minggu Alkitab 
anjuran Komisi Belia melalui saluran Youtube 

dan Facebook Komisi Belia Keuskupan Kenin-
gau. Dengan tema "Membaca Alkitab dengan 
Hati", antara pengisian 'live' ini adalah Kuiz 
Alkitab, Info tentang Alkitab, Pesan sempena 
Minggu Alkitab dan perkongsian peribadi belia 
mengenai bagaimana mereka menghidupi Sab-
da Tuhan dalam hidup mereka.

Adalah amat mengharukan dan bersyukur 
apabila melihat para belia tetap setia menyokong 
dan mengambil masa serta berusaha untuk mel-
akukan aktiviti ini  walaupun pada masa sukar 
seperti ini.

KKS Tujuh Langkah secara langsung ... 

Komisi Belia Keuskupan 
Keningau sediakan aktiviti 
online hingga hujung tahun  

KENINGAU: Tahun 2020 adalah tahun 
yang agak mencabar kerana berlakunya 
pandemik Covid-19 hingga menyebab-
kan segala perancangan pastoral dan ak-
tiviti yang telah dirancang dan disusun 
terpaksa di tunda atau dibatalkan. 

Walaupun keadaan semakin pulih na-
mun langkah berjaga-jaga terus diam-
bil untuk mengelakkan pandemik ini 
berterusan. Oleh itu, untuk sepanjang ta-
hun 2020, diputuskan untuk tidak men-
gadakan aktiviti perkumpulan besar-be-
saran seperti seminar, kem, rekoleksi dan 
sebagainya bagi membendung penularan 
Covid-19.

Namun walau bagaimanapun, Komisi 
Kerasulan Belia Katolik Keuskupan Ken-
ingau telah mengambil inisiatif untuk 
mengadakan program secara online yang 
bermula pada bulan Julai 2020 sehingga 
hujung tahun 2020 dengan mengguna-
kan medium Youtube, Facebook dan In-
stagram pada setiap hari Ahad, jam 2.00 
petang.

Program online ini diadakan bertujuan 
untuk menjangkau dan mendekati para 
belia dengan evangelisasi norma baharu 
melalui Internet ataupun alam maya ser-
ta menyalurkan maklumat kepada para 
belia agar tetap setia dan bertahan di 
dalam iman.

Segala perancangan dan penyediaan 
pengisian online kini sedang giat dijalan-
kan dan program ini juga melibatkan 
belia dari semua paroki dan mission di 
Keuskupan Keningau di mana mereka 

juga akan mengendalikan satu slot. Peng-
isian program adalah berbentuk Doa, 
Novena, Lakonan, Tarian, Nyanyian, 
Perkongsian belia dan sebagainya.

Oleh itu rakan-rakan belia mahupun 
umat dijemput untuk mengikuti pro-
gram "Dari Belia untuk Belia" ini melalui 
pautan Youtube/Facebook: Komisi Belia 
Keuskupan Keningau. 

Untuk makluman, program online ini 
telah bermula dengan Doa Kerahiman 
Ilahi pada 5 Julai yang lalu disusuli pro-
gram Minggu Alkitab dan KKS 7 Lang-
kah pada 12 Julai dan akan berterusan se-
hingga hujung tahun ini dengan pelbagai 
pengisian. 

Adalah diharapkan agar melalui pro-
gram online ini boleh mengubat kerin-
duan para belia untuk melayani di ladang 
Tuhan dan menjadi sumber kekuatan 
serta suntikan semangat diri kita untuk 
tetap bertahan dalam iman. — Komisi 
Belia Keuskupan Keningau

Belia St Bede Nabawan semasa pro-
gram Hari Minggu Alkitab yang lalu. 

Belia dari Gereja Kristus Nokotugag, Tom-
botuon, Tambunan 
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ROMA: Semasa Angelus hari Minggu, 12 
Julai 2020, dari jendela studionya di atas 
Dataran Santo Petrus, Sri Paus Fransiskus 
menarik inspirasi dari Injil hari itu (Mat 
13:1-23) ketika Yesus menceritakan Pe-
rumpamaan tentang Sang Penabur kepada 
orang ramai. 

Perumpamaan itu disebut sebagai ‘ibu’ 
dari semua perumpamaan, kerana ia ber-
bicara tentang mendengarkan Sabda, pe-
rumpamaan itu menceritakan kisah seorang 
penabur yang melemparkan benih ke empat 
jenis tanah yang berbeza.

Sri Paus  menjelaskan, Sabda Tuhan, yang 
dilambangkan dengan benih, “bukanlah 
Sabda yang abstrak, tetapi adalah Kristus 
sendiri, Sabda Bapa yang menjadi daging di 
dalam rahim Maria. Kerana itu, menerima 
Sabda Tuhan bererti menerima peribadi 
Kristus.”

Sri Paus  menyatakan ada banyak cara 
untuk menerima Sabda Tuhan. “Kita mung-
kin melakukannya seperti menerima Kristus 

pinggir jalan, di mana burung segera datang 
dan memakannya sampai habis.” Sri Paus  
memperingatkan bahawa itu “penyimpan-
gan,” dan “bahaya besar zaman kita.” 

Prelatus itu menerangkan dengan lebih 
lanjut bahawa, “di kelilingi oleh banyak isu 
ringan, banyak ideologi, kebingungan terus 
menerus di dalam dan di luar rumah, kita 
mungkin kehilangan semangat untuk hen-
ing, diam, untuk merenung, untuk berdialog 
dengan Tuhan, sehingga kita mengalami 
risiko kehilangan iman kita.”

Ada orang lain yang menerima Sabda Tu-
han yang dilambangkan oleh Yesus sebagai 
“di tanah yang berbatu, yang tidak banyak 
tanahnya.” Bapa Suci menjelaskan bahawa 
di tanah ini, benih-benih segera tumbuh, 
tetapi juga cepat layu kerana akar-akarnya 
tidak dapat masuk ke dalam tanah. Ini ada-
lah gambaran antusan sesaat, jelas Sri Paus. 
Cara menerima Sabda Tuhan seperti ini 
sungguh cetek pemikiran, acuh tak acuh ak-
ibatnya iman yang baru bertumbuh, menjadi 

lemah dan larut,  seperti benih layu sehingga 
jatuh di antara batu-batu.”

Kita juga mungkin menerima Sabda Tu-
han “seperti tanah di mana semak-semak 
berduri tumbuh,” tegas Sri Paus  yang 
menggambarkan duri-duri itu sebagai “tipu 
daya kekayaan, kejayaan sementara, kepri-
hatinan duniawi …. Di sini, sabda terhimpit, 
mati atau tidak berbuah.”

Sri Paus  menekankan, “Adalah sangat 
baik menerima Sabda Tuhan seperti tanah 
yang bagus. Hanya di tanah yang bagus 
benih itu berakar dan menghasilkan buah.”

Perumpamaan ini, tegas Sri Paus, meng-
ingatkan kita bahawa Sabda Tuhan adalah 
benih yang dengan sendirinya berbuah dan 
efektif; dan Tuhan menaburnya di mana-
mana.” 

Semua kita adalah tanah tempat benih 
Sabda jatuh… dan jika kita mahu, kita dapat 
menjadi tanah yang bagus, yang dibajak dan 
diolah dengan hati-hati bagi membantu me-
matangkan benih Sabda. — media Vatikan 

VATIKAN: Seorang pegawai Vati-
kan meminta komuniti antarabang-
sa untuk memerangi kemiskinan 
yang menyebabkan kelaparan sete-
lah sebuah laporan PBB minggu ini 
mencatat jumlah orang kelaparan 
yang terus meningkat.

“Dunia harus mengusahakan per-
damaian, solidariti, dan keadilan. 
Jika tidak, masalah dunia akan terus 
berlanjutan,” kata Mgsr Fernando 
Chica Arellano.

Pegawai Gereja yang juga adalah 
pemerhati tetap Tahkta Suci un-
tuk Organisasi Hasil dan Pertanian 
PBB menyatakan bahawa “manusia 
belum melakukan tugasnya bagi 
saudara-saudarinya yang paling 
miskin.” Beliau mengatakan “ke-
laparan terus bertambah” dan jum-
lahnya “benar-benar amat mem-
bimbangkan” 

Laporan FAO tentang Keamanan 
Hasil dan Nutrisi di Dunia tahun 
2020 menganggarkan 690 juta 
orang kelaparan pada tahun 2019 
ini belum termasuk kesan dari pan-
demik virus corona..”

“Dunia tidak akan mencapai tar-

get bebas kelaparan pada tahun 
2030,” kata laporan itu, merujuk 
pada salah satu tujuan pembangu-
nan berkelanjutan PBB.

“Jika ini berlanjutan, jumlah 
orang yang kelaparan akan mela-
mpaui 840 juta pada 2030 atau 9.8 
peratus daripada populasi dunia,” 
kata laporan itu.

Asia memiliki jumlah orang ke-
laparan tertinggi dengan 513.9 juta, 
diikuti oleh Afrika, 256.1 juta dan 
Amerika Latin dengan 42.5 juta.

Di Afrika Timur, sekitar sepertiga 

populasi (30.8 peratus) kekurangan 
gizi. Ini dburukkan lagi oleh faktor-
faktor seperti perubahan iklim, kon-
flik, dan krisis ekonomi.

Memetik nasihat Sri Paus Fran-
siskus, pegawai Vatikan itu menga-
takan setiap orang dapat membantu 
memerangi kelaparan.

“Pertama-tama, jangan mem-
buang-buang makanan. Dan jan-
gan seperti imam atau orang Lewi, 
yang berjalan di hadapan orang 
miskin dengan mata tertutup atau 
tidak mahu mendengarkan tangisan 
orang lapar,” katanya.

Beliau mengatakan ada banyak 
cara yang dapat dilakukan oleh 
kumpulan bukan kerajaan dan paro-
ki.

“Kita harus menginvestasi dalam 
pertanian, pertanian berkelanjutan 
yang tidak hanya memikirkan hari 
ini tetapi juga hari esok kerana dun-
ia bukan hanya milik kita,” katanya.

Selain itu, dunia juga harus mel-
abur dalam perdamaian, solidariti, 
dan keadilan. Kalau tidak, masalah 
dunia akan terus berlanjutan,” 
tegasnya. — ucanews.com 

Kelaparan terus meningkat jika 
manusia masih kurang prihatin

Menerima Sabda Tuhan bererti 
menerima peribadi Kristus

Islam bantah keputusan mahkamah benar mendirikan 
kuil Hindu

ISLAMABAD, Pakistan: 
Mahkamah Tinggi Islamabad telah 
menolak petisyen untuk menghen-
tikan pembangunan kuil Hindu per-
tama di ibukota Pakistan. Namun 
begitu,  pembangunannya kuil itu di-
tangguhkan sambil menunggu reko-
mendasi dari Dewan Ideologi Islam 
Pakistan yang menyarankan polisi 
undang-undang kepada kerajaan. 

Mahkamah memutuskan bahawa 
bantahan terhadap pembangunan 
kuil di atas tanah seluas 1,860 me-
ter persegi untuk pembangunan kuil 
Shri Krishna dan pusat kremasi se-

bagai “tidak sah.” 
Tetapi pembangunan kuil itu men-

dapat bantahan dari pelbagai kum-
pulan dan organisasi Islam. Baru-
baru ini, sebuah organisasi Islam 
yang bermarkas di Lahore,  iaitu 
c mengeluarkan fatwa menentang 
pembangunan kuil itu, di mana ia 
menyatakan  pembangunan kuil se-
bagai tindakan “tidak diizinkan” di 
bawah Islam, demikian laporan dari 
The Guardian.

Sekumpulan ulama Islam berpen-
garuh juga memperingatkan adanya 
“reaksi keras” jika pembangunan 

kuil itu diizinkan.
Parti politik yang berkuasa, Liga 

Muslim Pakistan-Quaid mendakwa 
bahawa projek itu “melawan seman-
gat Islam” dan mendesak pihak ber-
wenang untuk membatalkan rencana 
tersebut.

Kumpulan hak asasi Amnesty 
International mengatakan dind-
ing pembahagi tempat kuil itu juga 
diruntuhkan oleh para pembantah. 
Sejak Pakistan dibentuk pada tahun 
1947 sehinggalah pada hari ini, be-
lum ada satu pun kuil Hindu yang 
dibangun di Islamabad, ibukota     

Pakistan.
Usul pembangunan kuil ini telah 

dipersetujui oleh kerajaan pusat  
pada tahun 2017. Bangunan itu akan 
mempunyai krematorium Hindu dan 
dewan bagi anggota dan pengunjung 
dari minoriti agama lain. 

Umat Hindu di Islamabad telah 
memohon kepada pemerintah untuk 
tempat yang layak untuk beribadah 
dan mengkremasi orang mati. Se-
lama bertahun-tahun, umat Hindu 
di kota itu harus “bergerak” ke luar 
untuk melakukan ritual keagamaan 
bagi orang mati. — ucanews.com

LOURDES, Perancis: 160 tahun 
lalu, tepatnya tahun 1858, Per-
awan Maria yang Terberkati me-
nampakkan diri kepada seorang 
gadis muda dari Perancis bernama 
Bernadette Soubirous di kota ke-
cil Lourdes yang terletak di kaki 
bukit Pyrenees. Tidak lama kemu-
dian, di tempat penampakan itu 
didirikan sebuah tempat ziarah. 
Sejak ia didirikan, jutaan penzia-
rah datang mengunjunginya. Dan, 
menurut laporan, ribuan penyem-
buhan dan pertobatan secara ajaib 
terjadi juga di sana.

Tahun 2020, dua tahun setelah 
peringatan 150 tahun penampa-
kan itu, Lourdes hampir kosong. 
Untuk pertama kalinya dalam se-
jarahnya, tempat ziarah itu ditutup 
untuk penziarah, akibat pandemik 
Covid-19. Meskipun sekarang tel-
ah dibuka kembali, namun demi 
menjaga kesihatan, hanya sejum-
lah penziarah sahaja dapat men-
gunjungi tempat ziarah itu. 

Tempat Ziarah Bonda Kita dari 
Lourdes telah menganjurkan  zia-
rah virtual pertama di seluruh 
dunia, yang ditetapkan berlang-
sung pada 16 Julai lalu iaitu hari 

penampakan terakhir untuk Santa 
Bernadette.

Dari seluruh dunia, para umat 
dapat mengikuti siaran ini melalui 
radio, Internet  dan sarana komu-
nikasi sosial berkumpul bersama 
“di bawah tanda harapan dan 
menurut laman web khusus untuk 
acara itu, “Ziarah online ’Lourdes 
United’ yang multi-generasi dan 
multi-budaya itu akan menyatu-
kan semua orang, di empat pen-
juru dunia, yang melihat Lourdes 
sebagai tanda iman, komitmen, 
berbahagi dan harapan.” – media 
Vatikan 

Lourdes, pusat ziarah virtual 
pertama di dunia 

Penganut Hindu men-
gangkat sepanduk mem-
inta hak beragama mereka 
dihormati di Pakistan. 
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Kepada para Klerus, religius, saudara dan 
saudari dalam Kristus 

Salam damai dan kasih dari Tuhan kita 
Yesus Kristus 

Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha 
Kuasa atas berkat dan rahmat melimpah yang 
kita alami selama beberapa minggu ini. Kita 
telah melihat penurunan yang besar dalam 
jumlah kes Covid 19 baharu dan kematian 
sifar. Ramai umat Katolik berasa lega untuk 
kembali ke gereja bagi merayakan Misa dan 
menerima Tuhan dalam Ekaristi. Kehidupan 
ekonomi sosial kita perlahan-lahan bangun 
daripada kegelisahan dan kemuraman aki-
bat beberapa bulan terkurung. Dan sekolah-
sekolah kita dibuka semula agar anak-anak 
kita kembali ke sekolah dengan selamat.

Tetapi walaupun kita mempunyai banyak 
alasan untuk merayakannya, kita diingat-
kan oleh pihak kesihatan awam bahawa kita 
tidak sepenuhnya leka dan kita harus terus 
bertanggung jawab  dan berhati-hati sambil 
berjaga-jaga dan percaya kepada Tuhan.

Saya tahu bahawa ramai di antara anda 
gembira dapat kembali ke gereja dalam wak-
tu yang paling singkat dan menjadi sebaha-
gian daripada perhimpunan Ekaristi tetapi 
anda perlu bersabar kerana kami mengam-

bil pendekatan secara beransur-ansur untuk 
membolehkan semua umat dapat kembali ke 
Gereja melalui cara selamat, bagi mengelak-
kan kebangkitan semula wabak ini dan un-
tuk melindungi para umat kita yang paling 
lemah. 

Beberapa media melaporkan bahawa 
Yang Berhormat Menteri Kanan, Datuk Seri 
Ismail Sabri, bagi pihak Majlis Keselamatan 
Negara (MKN), mengumumkan kelmarin 
bahawa "tidak akan ada batasan berapa ban-
yak orang dalam menghadiri persidangan, 
pertemuan sosial atau solat di masjid atau 
tempat beribadat mulai 15 Julai. " (The Star, 
10 Julai 2020)

Laporan di atas perlu diperakui dan diper-
jelas, berdasarkan ucapan asal Yang Ber-
hormat Menteri Kanan. Konteks laporan di 
atas adalah keputusan untuk menyelesaikan 
perbezaan antara SOP untuk perjumpaan so-
sial (yang membatasi penyertaan hingga 250 
orang) dan SOP untuk tempat-tempat ibadah 
(mengehadkan kehadiran hingga sepertiga 
dari jumlah kapasiti tempat duduk). 

Keputusan yang diambil adalah menyer-
agamkan kedua-dua set SOP dengan meng-
hapuskan  sekatan jumlah peserta dan ka-

pasiti tempat duduk. Tetapi penting untuk 
diperhatikan bahawa sekatan ini tetap men-
genakan jarak sosial satu meter.

Atas sebab-sebab di atas, keupayaan 
gereja, chapel dan pusat-pusat Misa yang 
berkurang tidak berubah. Ringkasnya, pen-
gumuman itu tidak memberi kesan pada 
pengaturan kita sekarang dan umat Katolik 
masih diminta untuk mengikuti panduan 
yang ditetapkan oleh paroki-paroki dalam 
memilih  siapa yang akan menghadiri Misa 
pada hari Ahad. Kaedah pemilihan dan pen-
daftaran berbeza dari paroki ke paroki.

Saya ingin mengucapkan tahniah kepada 
pelbagai paroki dan sukarelawan di bawah 
bimbingan paderi masing-masing dalam 
membuka kembali paroki anda dengan cara 
yang selamat dan mematuhi SOP kerajaan  
dan Garis Panduan Keuskupan Agung. 
Paroki yang berbeza bekerja pada jangka 
masa yang berbeza ketika mereka beralih 
dari Fasa 1 ke Fasa 2 amali pembukaan se-
mula.

Beberapa paroki telah memutuskan ba-
hawa mereka siap untuk memasuki Fasa 3, 
di mana akan ada peningkatan jumlah Misa 
pada hujung minggu. Saya ingin mengu-

langi bahawa Pasukan Respons Paroki bagi 
paroki-paroki ini mempunyai kewajiban 
untuk melakukan tinjauan komprehensif 
mengenai pelaksanaan protokol dan me-
mastikan bahawa Paroki dan pelbagai pasu-
kan sukarelawan telah dilatih dan siap untuk 
memenuhi peningkatan frekuensi Misa dan 
bilangan umat sebelum memasuki Fasa 3. 
Ingatlah untuk melengkapkan dan meny-
erahkan Templat Laporan ke Keuskupan 
Agung sebelum meneruskan ke Fasa beri-
kutnya.

Paroki-paroki lain telah memutuskan 
untuk meneruskan satu Misa umum setiap 
minggu seperti yang ditentukan dalam Ta-
hap 2. Saya ingin mendorong setiap paroki 
ini untuk menjangkau seramai mungkin 
umat Katolik, yang layak dan bersedia 
menghadiri Misa mingguan. 

Saya memahami bahawa kerana hanya 
ada satu Misa pada hari Minggu serta kapa-
siti tempat duduk yang terhad, dan sekatan 
yang dikenakan oleh pihak berkuasa, ramai 
yang tidak dapat menghadiri Misa setiap 
minggu. Anda diingatkan, bahawa bagi 
mereka yang tidak dapat menghadiri Misa 
pada hari Minggu, anda mendapat kelepasan  
kewajiban Hari Minggu sehingga ada kes-
empatan untuk anda  kembali ke Gereja den-
gan cara yang lebih teratur.

Bagi paroki yang memutuskan untuk beralih 
ke Fasa 3, saya ingin memberikan beberapa 
panduan tambahan:

1.0 Sekatan Umur
Di bawah SOP MKN terkini mengenai 
tempat-tempat ibadat bertarikh 24 Jun 2020 
(yang akan ditinjau dan dipinda lebih lan-
jut), warga tua dan kanak-kanak tidak digal-
akkan menghadiri ibadat di rumah-rumah 
ibadat. Ini adalah nasihat kesihatan awam 
dan bukan larangan mutlak. 

Oleh kerana risiko yang lebih tinggi, 
polisi Keuskupan Agung terus mendorong 
mereka yang tergolong dalam kategori ini 
agar tidak menghadiri Misa umum. Sekira-
nya anda merancang untuk menghadiri Misa 
walaupun anda termasuk dalam kategori ini, 
sila meminta nasihat daripada  ahli keluarga 
dan doktor anda dan pertimbangkan risiko 
bagi diri anda dan orang lain, sebelum me-
mutuskan untuk datang ke Misa.

2.0 Bukan Warga Negara Malaysia 
Kerana sekatan yang dikenakan oleh SOP 
MKN bertarikh 24 Jun 2020, bukan war-
ganegara Malaysia masih tidak dibenarkan 
menghadiri Misa umum.

3.0 Pembaptisan bayi
Pembaptisan bayi boleh dilakukan di gereja 
menurut Garis Panduan Keuskupan Agung 
tetapi ini dilakukan di luar Misa umum. 
Hanya seorang anak dengan keluarganya 
dan wali baptis yang dibenarkan hadir dalam 
upacara ini (kecuali anak-anak lain adalah 
dari satu keluarga / keluarga tunggal).

4.0 Sakramen Penguatan (Katekismus) 
Saya akan meneruskan perayaan sakramen 
Penguatan untuk pelajar katekismus di paro-
ki. Saya ingin meminta agar paroki meng-
hubungi Cik Anne Francis untuk mengesah-

kan tarikh perayaan mereka. Kerana kapasiti 
tempat duduk yang terhad, perayaan seperti 
itu harus diadakan di luar Misa umum yang 
dijadualkan. Senarai tetamu harus terhad ke-
pada ibu bapa calon dan penanggung. Walau 
bagaimanapun, Padari Paroki dapat meng-
gunakan kebijaksanaannya dalam menen-
tukan jumlah hadirin berdasarkan kapasiti 
tempat duduk gereja.

5.0 Perkahwinan dan Pengebumian 
Pada masa ini, di bawah SOP MKN, han-
ya 20 orang yang dibenarkan dalam majlis 
perkahwinan dan 15 orang di majlis penge-
bumian. Periksa juga peraturan kesihatan 
negeri anda masing-masing. SOP adalah 
disemak dan dikemas kini dari semasa ke 
semasa.

6.0 Sakramen-sakramen Inisiasi (IKD)
Para Paderi Paroki harus mengatur agar para 
pilihan di paroki masing-masing untuk me-
nerima Sakramen Permulaan pada Tahap 3. 
Sakramen-sakramen ini harus dirayakan di 
luar Misa umum paroki yang dijadualkan 
dan jumlah tetamu yang dijemput harus ter-
had mengikut kapasiti tempat duduk.

7.0 Penerimaan Komuni di Rumah
Oleh kerana peningkatan mendadak jum-

lah orang yang tidak memenuhi syarat untuk 
menghadiri Misa awam atau yang telah me-
milih untuk tidak menghadiri Misa kerana 
pelbagai alasan, dan memandangkan per-
bezaan besar antara paroki dari segi ukuran 
dan sumber daya, tidak mungkin untuk me-
netapkan dasar yang sama bagi penerimaan 
komuni di rumah. 

Saya berharap agar setiap Paderi Paroki 
menghubungi para pelayan Komuni anda 
untuk membincangkan kriteria pemilihan 
dan cara pemberian Komuni Suci kepada 
mereka yang tidak dapat datang ke Ger-
eja. Diharapkan, anda memastikan untuk  
mematuhi langkah berjaga-jaga kesihatan 
awam dan tidak meletakkan risiko kepada 
sesiapa pun. Keuskupan Agung akan men-
gagihkan laporan mengenai tinjauan terbaru 
yang dilakukan di kalangan paderi untuk 
membantu anda dalam pertimbangan dan 
membuat keputusan. 

8.0 Sekolah Minggu, IKD, Perjumpaan 
(Paroki/KED)
Kelas, mesyuarat dan perjumpaan secara 

peribadi masih tidak dibenarkan sehingga 
diberitahu kelak.

Ketika pelbagai paroki bergerak mela-
lui fasa pembukaan semula yang berlainan, 
saya ingin meminta anda semua bersabar. 
Adalah tidak adil dan tidak berbaloi untuk 
membandingkan satu paroki dengan paroki 
yang lain. Tidak ada ruang untuk persaingan 
atau bertanding di Gereja. Kita harus ingat 
bahawa setiap paroki adalah unik dari segi 
keperluan, ukuran dan sumber dan oleh itu, 
setiap paroki dapat membuat keputusan 
yang berbeza dari yang lain kerana kead-
aan tertentu. Pada akhirnya, semua paroki 
Keuskupan Agung bergerak bersama untuk 
memulihkan gereja dan chapel  kita sebagai 
pusat kehidupan rohani, pastoral dan sakra-
men dan kita ingin melakukan ini dengan 
selamat dan berhemah.

Ketika negara kita pulih perlahan-lahan 
daripada kesan wabak ini, marilah kita terus 
berdoa untuk orang-orang  di negara lain, 
yang masih memerangi penyakit ini dan 
menderita akibat perintah kawalan pergera-
kan. Daripada pihak kita, kita tidak boleh 
meninggalkan pelitup muka, kita harus ingat 
untuk memakainya setiap kali kita berada di 
khalayak ramai. Berdasarkan nasihat kesi-
hatan awam, kita harus selalu berlatih men-
jarakkan diri,  menjaga kebersihan diri dan 
persekitaran kita.

Semoga Tuhan memberkati semua kita 
dan orang-orang yang kita kasihi. Jaga ke 
selamatan dan kekal kudus.

Yang Menyayangi, 
 

+ Most Reverend Julian Leow Beng Kim
Uskup Agung Kuala Lumpur
Julai 11, 2020                                                                                       

Panduan tambahan bagi paroki yang sedia beralih 
ke Fasa Tiga 

Hidup Sakramental Bermula 
Kembali dalam Fasa Tiga

Surat Pastoral 

Sekolah Minggu, perjumpaan dan perhimpunan di luar Misa umum belum dibenar-
kan pada Fasa Tiga. 
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PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(JULAI)

Penginjilan: Keluarga kita — Kita ber-
doa agarkeluarga-keluarga pada hari ini 

dapat ditemani dengan kasih, hormat dan 
bimbingan. 

Julai 19, 2020 

Ulang tahun kelahiran ke-71 
Uskup Cornelius Piong 

SANDAKAN: Situasi pande-
mik Covid-19 yang dihadapi 
terutama sekali di Malaysia yang 
kini berada dalam fasa Perintah 
Kawalan Pergerakan Pemulihan 
(PKPP), telah membuat ramai 
orang melakukan perkara- perkara 
lebih jauh ke hadapan dan kre-
atif. Ini termasuk menggunakan 
segala sumber serta kemudahan 
yang sedia ada dengan bijaksana 
dan sepenuhnya serta bertindak 
mengikut keadaan semasa.

Begitu juga halnya dengan 
Kerasulan Belia Keuskupan (Di-
ocesan Youth Apostolate) Sanda-
kan, yang terus mengorak langkah 
pelayanannya dengan program 
alam maya yang diadakan buat 
kali kedua iaitu Adorasi dan “Ben-
ediction” yang diiringi dengan 
lagu-lagu Taize pada 1 Julai 2020 

dengan intensi khas iaitu “Peny-
embuhan dan Harapan bagi Cov-
id-19”.  

Meskipun terdapat masalah 
teknikal yang berlaku pada awal 
siaran, namun ia tidak menghalang 
umat yang  mengikutinya untuk 
terus menyertai doa ini sehingga 
ke penghujungnya. .

Semoga, program seumpama 
ini, melalui inisiatif DYA dapat 
membawa semua sahabat seiman 
bersama ahli keluarga masing 
-masing, di mana sahaja mere-
ka berada untuk bersama–sama 
dalam kesempatan ini, meluang-
kan masa bersama Yesus selama 
satu jam. 

Semoga kesatuan umat dalam 
doa dapat membawa kemenan-
gan dalam mengakhiri pandemik 
Covid-19 ini. — dospo Sandakan

KENINGAU: Pada 1 Ju-
lai lepas, Bapa Uskup Cor-
nelius Piong telah meraikan 
ulang tahunnya yang ke-71.    
Turut dirayakan ialah ulang tahun 
dua orang paderi yang melayani 
di Paroki Katedral St Francis Xa-
vier (KSFX) iaitu Father Lazourus 
Uhin, 58 tahun (2 Julai) dan Father 
David Gasikol, 35  tahun (29 Jun).  

Majlis jamuan kesyukuran ini di-
adakan di Dewan Keluarga Kudus, 
Pusat Ziarah Keluarga Kudus Nulu 
Sosopon (PZKKNS) pada 3 Julai 
2020.

Keraian yang dianjurkan ini turut 
mengikuti SOP dan dihadiri 150 
orang sahaja yang terdiri daripada 
ahli keluarga yang dirai, umat dan 
beberapa orang pemimpin rakyat. 

Dalam ucapannya, Uskup men-

gucapkan terima kasih kepada se-
mua umat yang hadir. 

Katanya, majlis jamuan itu 
juga merupakan ungkapan 
kesyukuran yang dapat meny-
atukan semua umat sambil be-
ramah mesra antara sesama.  

Prelatus yang ditahbis pada 27 
tahun yang lalu itu juga menga-
takan, berkat dari doa daripada 
semua umat, beliau masih da-
pat melayani sebagai Gembala 
di Keuskupan  Keningau.  —  
KOMSOS KSFX

KENINGAU: Seorang Sister yang 
telah menyentuh hati ramai umat di 
Keuskupan Keningau kerana kelem-
butan dan kerendahan hatinya, Sister 
Oi Lin dari Kongregasi Infant Jesus, 
telah kembali melayani ke pangkuan 
komunitinya di Kuala Lumpur pada 
2 Julai lalu.

Keuskupan Keningau mengucap-
kan terima kasih kepada Sr Oi Lin 
yang telah melayani di Keuskupan 
Keningau selama 24 tahun iaitu sejak 
tahun 1996. 

Sr Oi Lin, terlibat secara lang-

sung khususnya dalam memulakan 
pendidikan awal kanak-kanak Pra-
Sekolah (Madika) di beberapa buah 
kampung di Paroki KSFX dan Paroki 
Sook. Selain itu, Sr. Oi Lin juga ter-
libat secara langsung dalam memu-
lakan Liturgi Sabda Kanak-kanak 
(LSKK).

Beliau telah banyak menyumbang 
kepada pembentukan kerohanian 
awal kanak-kanak dan melahirkan 
pembimbing bagi kanak-kanak di se-
luruh Keuskupan Keningau terutama  
dalam  LSKK. 

Pada 1 Julai yang lalu, Bapa Uskup 
Cornelius Piong, paderi Katedral St 
Francis Xavier (KSFX), para Staff 
KSFX dan pembimbing LSKK serta 
guru-guru Madika telah hadir, men-
gucapkan terima kasih dan meraikan 
jamuan perpisahan Sr. Oi Lin yang 
diadakan di Kantin KSFX. 

Dalam surat pastoralnya pada 5 Ju-
lai 2020, Uskup Cornelius meminta 
umat untuk membawa Sr Oi Lin di 
dalam doa, mendoakan kesihatan dan 
perlindungan kepada religius terse-
but. — KOMSOS KSFX

Harapan dan penyembuhan 
dari pandemik Covid-19 

Terima kasih Sr Oi Lin! 

KOTA KINABALU: Keuskupan 
Agung Kota Kinabalu dan Kuch-
ing telah mula membuka pintu 
katedralnya bagi umat menghad-
iri Misa Kudus dengan mematuhi 
SOP. 

Katedral Hati Kudus Kota 
Kinabalu menggunakan sis-
tem kupon bagi umat yang telah 
mendaftarkan nama, nombor tel-
efon dan Misa yang dihadiri oleh 
umat tersebut. Kupon itu tidak 
boleh dipindah milik. 

Selepas empat bulan perayaan 
Ekaristi ditangguhkan, Paderi 
Paroki SHC, Father Paul Lo 
menyatakan betapa umat merin-
dui Tuhan. “Inilah keinginan dan 
kerinduan anda untuk datang ke 
sini dan merayakan Misa, dan ini 
sangat indah.” 

Uskup Agung Kota Kinabalu, 
John Wong melalui surat pasto-
ralnya bertarikh 5 Julai 2020 men-
gumumkan bahawa gereja-gereja 
di semua paroki di Keuskupan 
Agung Kota Kinabalu akan me-

mulakan Misa umum bermula 11 
dan 12 Julai 2020. 

Pada 12 Julai, SHC telah men-
gadakan tiga Misa dalam bahasa 
Mandarin, bahasa Inggeris dan 
bahasa Malaysia. Setiap Misa 
hanya dihadkan kepada  380 
orang sahaja. 

Sebelum Misa, Fr Lo menyam-
paikan sedikit taklimat kepada 
umat mengenai SOP bagi memas-
tikan pergerakan minima dalam 
Gereja. 

SHC memutuskan untuk me-
niadakan koir dan setiap Misa 
dipendekkan kepada 40 minit 
hingga satu jam. Para umat duduk 
dalam jarak satu meter dan selang 
satu bangku bagi memberikan ru-
ang kepada para Pelayan Komuni 
untuk datang kepada umat dan  
memberikan Tubuh Yesus. Maka 
umat tidak perlu berbaris keluar 
untuk menerima Komuni. 

Di Kuching, Katedral St Joseph 
telah dibuka pada 4 Julai yang 

merayakan Misa Senja dalam ba-
hasa Cina dan bahasa Inggeris. 
Pada 5 Julai, Misa dalam bahasa 
Malaysia dan bahasa Inggeris di-
hadiri 100 orang umat. 

Meskipun tidak ada koir dan 
lagu, katedral tetap 'hidup' meli-
hat para umat yang datang untuk 
memuliakan Tuhan. Sebelum 
Misa, para umat terlebih dahulu 
mendaftar, mensanitasi tangan 
dan suhu mereka diperiksa serta 

harus memakai pelitup muka. 
Kemudian mereka dipandu 

oleh para warden yang menunjuk-
kan tempat duduk mereka. 

Katedral St Joseph akan terus 
mengadakan Misa Kudus ming-
guan dan para umat yang mahu 
menghadiri Misa digalakkan un-
tuk mendaftar dalam talian serta 
memilih masa Misa yang sesuai 
dengan mereka. — CS/Today's 
Catholic 

Kuching, Kota Kinabalu buka pintu 
Gereja untuk umat rai Misa Kudus 

Fr Paul Lo memberikan Komuni kepada para umat di Katedral 
Hati Kudus, Kota Kinabalu Umat mensanitasi tangan sebelum memasuki Katedral St Joseph, 

Kuching. 

Sr Oi Lin (duduk, sebelah kiri) bersama para staff KSFX. 


