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Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia 
oleh satu orang  dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah 
maut itu telah menjalar kepada semua orang, kerana se-
mua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Tau-
rat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak 
diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. 

Roma  5: 12-13 

 Doa kepada 
Perawan 

Maria, Sang 
Ratu Kesihatan 

Wahai Maria,
Engkau selalu menyinari 

jalan kami
Sebagai tanda
 penyelamatan 
dan harapan.

Kami mempercayakan 
diri kami kepada 

Sang Ratu Kesihatan 
untuk yang Sakit,
 Yang di kaki salib

 mengambil
bahagian 

dalam penderitaan
 Yesus,

Setia dan Teguh 
di dalam iman. 

Engkau pelindung
 orang-orang Romawi, 
Tahu apa yang kami 

perlukan dan 
kami percaya engkau 

akan menolong, 
agar seperti 

di Cana, Galilea, 
kami dapat kembali
 untuk bersukacita

 dan berpesta 
selepas tempoh 
percubaan ini. 

Bantulah kami, 
Bonda Kasih Ilahi,

Untuk menyelaraskan
 diri dengan 

kehendak Bapa  
Dan untuk menyahut  

kehendak Bapa
Dan untuk 
melakukan 

apa yang disabdakan
 oleh Yesus,

Dia yang telah 
mengorbankan diri-Nya 
demi penderitaan kami 

dan mengangkat 
dukacita 

kami
memimpin kami 

melalui Salib,
kepada sukacita 

dan kebangkitan.

Amen.

Doa karangan Sri Paus Fransis-
kus memohon pertolongan 

Maria, Sang Ratu Kesihatan bagi 
mematahkan pandemik 

coronavirus 

KOTA KINA-
BALU: Kabinet 
Sabah telah me-

mutuskan untuk membe-
narkan pembukaan sem-
ula rumah-rumah ibadat 
bukan Islam di kawasan 
zon hijau dan zon kuning 
dalam tempoh Perintah 
Kawalan Pergerakan Pe-
mulihan (PKPP).

Ini adalah tertakluk kepada 
pematuhan syarat prosedur ope-
rasi standard (SOP) baharu yang 
telah disediakan oleh Kemen-
terian Undang-Undang dan Hal 
Ehwal Anak Negeri Sabah.

Menurut Pembantu Menteri 
Undang-Undang dan Hal Ehwal 
Anak Negeri Jannie Lasimbang, 
garis panduan pembukaan rumah 
ibadat adalah seperti berikut:
vRumah ibadat dibenarkan 

menjalankan upacara ibadat 
tetapi terhad kepada satu per-
tiga daripada jumlah penganut 

setempat, dan dengan amalan 
penjarakan sosial sekurang-
kurangnya 1 meter di antara satu 
sama lain.
vSetiap orang yang hadir per-

lu diperiksa suhu badan, meng-
gunakan penutup muka dan 
sabun tangan nyah kuman. 
vPara penganut yang tidak 

dibenarkan menghadiri upacara 
ibadat di rumah-rumah ibadat 
adalah penganut berusia 70 ta-
hun ke atas, 12 tahun ke bawah 
dan penganut yang bergejala 
seperti batuk, demam, sesak na-
fas, sakit tekak, selesema serta 
mempunyai masalah kesihatan 
seperti kencing manis, kanser 
dan penyakit-penyakit lain.
vAntara aktiviti-aktiviti yang 

tidak dibenarkan ialah majlis 
perkahwinan, pengurusan ke-
matian dan majlis makan dan 
minum yang melibatkan orang 
ramai dan sebarang aktiviti meli-
batkan sentuhan.
vAhli jawatankuasa, ketua 

agama, petugas dan penganut 
dinasihatkan untuk sentiasa 

mengamalkan kebiasaan baharu 
dan disiplinkan diri (self-disci-
pline), dilarang berkumpul di 
luar rumah ibadat sebelum dan 
selepas acara ibadat.

Jannie berkata Kementerian-
nya telah mendapat maklum ba-
las dan mengadakan perbincan-
gan dengan ketua-ketua agama 

Kristian berkaitan pembukaan 
rumah-rumah ibadat.

Dia berkata pihak gereja ber-
puas hati dengan hubungan baik 
dengan kerajaan Sabah yang ter-
jalin sebelum ini dan konsultasi 
berkenaan SOP pembukaan ru-
mah-rumah ibadat. — disarikan 
dari pelbagai akhbar tempatan 

Sabah benarkan 
Gereja dibuka 
semula

Pembukaan semula Gereja di Malaysia Timur, 
para Uskup utamakan SOP 

KENINGAU: Para Uskup/
Agung di Sabah dan Sarawak 
gembira dengan pengumuman 
kerajaan yang membenarkan ru-
mah ibadat bukan Islam untuk 
dibuka semula.

Kini Gereja-gereja dan chapel 
di Sabah serta Sarawak sedang 
sibuk membuat persiapan sep-
erti menubuhkan Tim Tindakan 
Paroki, melatih para sukarelawan, 
menyiapkan peralatan-peralatan 
keselamatan yang diperlukan dan 
banyak lagi.

Keuskupan Keningau kem-
bali merayakan Misa pada 20 
dan 21 Jun 2020. Antara Paroki 
yang dibuka pada 20 dan 21 Jun 
ialah Paroki Katedral St Francis 
Xavier, St Theresa Tambunan, 
Holy Cross Toboh, St Anthony 
Tenom dan Roh Kudus, Sook. 
Semua Gereja ini telah mengelu-

arkan Prosedur Operasi Standard 
(SOP) mereka sendiri. Selain itu, 
Keuskupan juga tetap menye-
diakan Misa Kudus dalam talian 
bagi para umat yang tidak dapat 
mengikuti Misa Kudus umum.

Ketua Keuskupan Agung 
Kuching, Uskup Agung Poh, 
mengatakan Gereja-gereja Kato-
lik di bawah pentadbirannya be-
lum dibuka pada minggu ini dan 
masih membuat persiapan teliti.

"Kami menggunakan masa ini 
untuk melatih tim-tim pelayanan 
selaras dengan SOP bagi me-
mastikan semua penganut dapat 
menghadiri Misa dalam masa ter-
dekat ini," katanya.

Di Keuskupan Miri, Misa Ku-
dus dirayakan pada 21 Jun 2020, 
di lapangan terbuka iaitu di ka-
wasan tempat letak kereta Gereja  
Mater Dei (CMD) di Lutong. 

Gereja dan pusat Misa lain 
yang turut dibuka pada hari yang 
sama di Miri ialah Katedral St 
Joseph, Carmelite Church, Ger-
eja St Anthony Tudan, Gereja St 
Dominic dan Gereja Rosary, Ta-
man Tunku. 

Uskup Richard mengatakan 
Misa Kudus di lapangan terbuka 
adalah sesuai untuk keluarga 
yang mempunyai anak kecil dan 
golongan berisiko. Mereka boleh 
berada di dalam kereta semasa 
Misa dan Komuni akan dibawa 
kepada mereka. Tempat letak 
kereta boleh memuatkan 100 
buah kereta dengan penjarakan 
sosial. 

Di Sibu, Uskup Joseph Hii 
mengatakan gereja akan meng-
hadkan jumlah kehadiran umat 
kepada 100 orang meskipun 
kerajaan Sarawak membenarkan 

kehadiran seramai 250 orang.
Seperti Uskup Agung Simon 

Poh, Uskup Hii juga menjelaskan 
gereja-gereja Katolik di Sibu be-
lum dibuka pada minggu ini teta-
pi mereka sedang bekerja keras 
memastikan SOP dilaksanakan 
dan dipatuhi.

Uskup Hii juga sedang menel-
iti kemungkinan membenarkan 
kongregasi bergilir-gilir meng-
hadiri Misa setelah Gereja dibuka 
kembali. Sebagai contoh, pada 
minggu tertentu, ada beberapa 
KKD mengikut jadual untuk mer-
ayakan Misa umum. Namun ini 
masih di peringkat perancangan. 

Buat masa ini, prelatus itu 
menunggu kesediaan dari paderi-
paderi paroki untuk membuka 
Gereja kembali dengan mematuhi 
SOP. — pelbagai sumber berita 
tempatan 

Katedral St Francis Xavier (KSFX) di Keningau kembali meraya-
kan Misa pada 20 dan 21 Jun 2020. Gambar file menunjukkan 
suasana Misa Krisma 2019 di KSFX. 
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Kematian bermaruah... 
apa maksudnya?

Filem Million Dollar Baby 
mengisahkan tentang seorang 
wanita muda yang menjadi 

peninju profesional. Muda, kuat, 
dan fizikalnya sangat menarik, dia 
memikat hati anda kerana, di seba-
lik semua cabaran, dia akhirnya 
berjaya berada di puncak kejayaan 
dalam bidang sukan.  Tetapi kemu-
dian kisah itu menjadi tragis; dia 
dipukul secara tidak adil oleh 
pihak lawan dan akhirnya lumpuh, 
tubuhnya patah dan dengan itu 
kesihatan dan daya tarikannya 
lemah. Dan keadaan itu kekal, 
tidak ada penawarnya. Dia memil-
ih untuk mengakhiri hidupnya 
melalui euthanasia.

Saya telah menonton filem ini 
dengan sepasang pasangan muda, 
kedua-duanya setia dengan ajaran 
gereja dan kepercayaan mereka. 
Mereka berdua bersimpati dengan 
wanita muda dalam watak filem 
itu yang memilih untuk mati 
secara euthanasia. Mereka tidak 
berdebat akan cara kematian itu 
sebaliknya dengan emosi berkata, 
"Dia sangat muda dan cantik! Dia 
tidak seharusnya menghabiskan 
sepanjang hidupnya dalam 
keadaan yang teruk itu!” Di mata 
pasangan muda itu, keadaan watak 
utama filem itu yang lemah telah 
menghilangkan martabatnya yang 
penting.

Apa itu martabat? Bila dan 
bagaimana ia hilang? 

Martabat adalah istilah yang ber-
campur baur, ia mempunyai pelb-
agai makna. Ia juga istilah yang 
licik. Kadang-kadang ia tidak lagi 
bermaksud seperti apa yang pernah 
ia maksudkan dan tanpa disedari, 
ia sangat benar dari ketika istilah 

ini diterapkan hari ini untuk 
"kematian bermaruah?” Apa yang 
menentukan kematian dengan ber-
maruah? 

Tidak lama setelah Brittany 
Maynard mati kerana euthanasia 
dan ia menjadi kes yang menarik 
perhatian umum, Jessica Keating 
menulis sebuah artikel di majalah 
Amerika yang menilai kematian 
itu dari pelbagai sudut pandang. 
Pada satu tahap, dia mengangkat 
pertanyaan tentang martabat dan 
menulis: “Penggunaan istilah yang 
menggambarkan kematian dengan 
maruah dengan cara mengambil 
nyawa sendiri adalah gambaran 
yang sangat bermasalah, kerana ia 
menutupi kenyataan tentang keta-
kutan dan menyamakan martabat 
secara eksklusif dengan autonomi 
radikal, pilihan, dan kemampuan 
kognitif. 

Hasilnya adalah implikasi 
“kasar” dan mempengaruhi pan-
dangan bahawa orang yang memil-
ih kemerosotan daya tarikan tubuh 
dan penderitaan akibat penyakit, 
sebagai kematian yang kurang ber-
maruah. " (Amerika, 16 Mac 2015)

Dalam banyak perbincangan kita 
mengenai kematian bermaruah 
pada hari ini sebenarnya memba-
wa implikasi buruk terhadap orang 
yang berani memilih penuaan dan 
penderitaan serta tidak euthanasia. 
Mereka yang berani meninggal 
dunia setelah bertarung dengan 
penyakit yang merampas kecanti-
kan mereka, pula dipandang den-
gan padangan masa sekarang, mati 
kurang bermaruah! 

Memang sukar untuk dinafikan, 
mengingat etos budaya yang domi-
nan bahawa  kemerosotan kesihat-

an fizikal dan penderitaan dilihat 
sebagai sangat mencemar maruah 
kita. Tetapi suatu ketika dahulu, 
masyarakat pernah mempunyai 
pandangan bahawa tubuh yang 
sudah tua dan lemah, sebagai ses-
uatu yang bermaruah dan cantik. 
Tetapi mengapa pandangan kita 
tentang perkara ini begitu berbeza 
pada hari ini?

Pandangan zaman ini berbeza 
berdasarkan cara  bagaimana kita 
mengangkat martabat dan kecanti-
kan itu. Bagi kita, martabat berkai-
tan terutamanya dengan kesihatan 
fizikal, kecergasan fizikal, dan 
daya tarikan fizikal tubuh manusia. 
Bagi kita pada zaman ini, estetika 
adalah seperti rumah dengan satu 
bilik  dan bilik itu ialah daya tari-
kan fizikal. 

Semua yang lain merosakkan 
maruah kita. Ini menjadikan kita 
sukar untuk menerima sebarang 
proses pengurangan atau kemero-
sotan daya fizikal tubuh yang mer-
ampas daya hidup dan daya tarikan 
fizikalnya sebagai proses yang ber-

maruah. Namun begitulah biasan-
ya proses kematian berfungsi. 
Sekiranya anda pernah menyaksi-
kan seseorang yang mati akibat 
penyakit yang membawa maut, 
dan berada di sisinya ketika dia 
meninggal, anda tahu bahawa 
secara fizikal,tubuh dan kecantikan 
pesakit itu tidak cantik. Penyakit 
boleh melakukan perkara yang 
mengerikan kepada tubuh. Tetapi 
adakah ini merosakkan maruah? 
Adakah ia menjadikannya kurang 
cantik?

Itu bergantung pada kerohanian 
seseorang dan apa yang dianggap-
nya sebagai bermaruah dan cantik. 
Ambil contoh kematian Yesus. 
Dengan konsep martabat hari ini, 
ia bukan kematian yang sangat 
bermaruah. 

Kita selalu “menguduskan” 
pemikiran kita tentang penyaliban 
Yesus daripada kebenaran yang 
sangat menyakitkan. Penyaliban 
itu sangat memalukan. 

Ketika orang Roma memilih 
penyaliban sebagai kaedah huku-
man mati, mereka bukan sahaja 
mahu mengakhiri hidup seseorang 
tetapi juga membawa maksud lain. 
Selain ingin membuat seseorang 
menderita secara optimum, mereka 
juga ingin menghinanya secara 
total dan terbuka dengan mengaib-
kan tubuhnya. 

Oleh itu orang itu ditelanjang-
kan, alat kelamin pesalah itu terde-
dah, dan ketika dia mengalami 
kekejangan pada saat-saat sebelum 
kematian, air kecil dan besar akan 
terkeluar. Apa lagi yang memalu-
kan selain cara kematian seperti 
ini? Tidak ada yang lebih dahsyat 
selain daripada hukuman mati sep-

erti ini? 
Namun, siapa yang akan men-

gatakan bahawa Yesus tidak mati 
dengan hormat? Kita tetap 
memikirkan keindahan kematian-
Nya dan martabat yang terpam-
pang di dalamnya. Tetapi itu dalam 
estetika yang berbeza, budaya 
yang tidak lagi kita fahami. Bagi 
kita, martabat dan kecantikan tidak 
dapat dipisahkan dari kesihatan 
fizikal, daya tarikan fizikal, dan 
kemerosotan kesihatan dan fizikal 
yang semakin menurun akibat 
penyakit, dianggap memalukan 
dan menghilangkan martabat 
manusia. Jika begitu, mengikut 
perspektif itu, nampaknya, Yesus 
juga kehilangan  martabat dalam 
kematian. 

Saya yang adalah orang pertama 
mengakui bahawa  kehilangan 
martabat dikaitkan dengan kema-
tian adalah masalah yang sangat 
kompleks yang menimbulkan per-
soalan undang-undang, perubatan, 
psikologi, keluarga, sosial, etika, 
dan kerohanian yang tidak mem-
punyai jawapan yang mudah. 
Tetapi di dalam semua persoalan 
ini masih ada suatu yang elegan, 
amat indah: apa yang akhirnya 
menjadikan seseorang itu cantik? 

Bagaimana, akhirnya, kita dapat 
melihat martabat pada tubuh yang 
semakin merosot? Adakah ses-
eorang yang mempunyai tubuh 
fizikal yang masih menarik, tidak 
sempurna, yang secara sukarela 
memilih untuk mati sebelum 
kecantikan itu dirosakkan oleh 
penyakit yang mematikan, lebih 
bermaruah daripada Yesus? — 
Hakcipta Terpelihara 1999-2020 
@ Fr Ron Rolheiser 

Dalam pembacaan per-
tama, Yeremia kelihatan 
seperti orang yang tidak 

menyenangkan kerana selalu 
bersungut-sungut, mengeluh, dan 
selalu memberitakan penghuku-
man.

Ketika kita membaca kata-kata 
Yeremia kepada Tuhan setelah 
dia dipasung oleh imam Pasyur, 
dia selalu mengeluh dan ‘mera-
cau-racau.’ Puncak keluhan Yer-
emia terjadi ketika dia menghara-
pkan ibunya menggugurkannya 
semasa dia dalam kandungan! 

Harus diakui bahawa kehad-
iran orang yang selalu mengeluh 
akan membuat kita rimas. Na-
mun demikian daripada keluhan-
keluhan Yeremia kita dapat men-
dapatkan dua pengajaran.

Pertama, segala sesuatu yang 
dikeluhkan berdasarkan keny-
ataan. Dia sungguh-sungguh 
kesakitan dan didera kerana pel-
bagai kesulitan. Bila dibanding-
kan dengan kehidupan Yeremia, 
kehidupan kita bagaikan kebun 
bunga mawar.

Seandainya kita berada dalam 
posisi Yeremia, kita pun pasti 
melakukan apa yang dia lakukan. 
Yeremia memberikan teladan 
yang indah buat kita iaitu meski-

pun banyak mengeluh kerana 
sering mengalami tekanan men-
tal, dia tetap setia kepada Tuhan. 
Dia tetap memberitakan firman-
Nya meskipun dia tahu bahawa 
mereka tidak akan mendengar-
kan, bahkan akan semakin men-
galami kesulitan dan kesakitan. 
Yeremia tetap berkomitmen ke-
pada Tuhan walaupun masalah 
menggunung. Kedua, ketika Ye-
remia mengeluh, Tuhan menden-
gar keluahannya. Tuhan tidak 
marah atau hilang sabar sehingga 
Dia menjawab keluhan Yeremia.

Seperti Yeremia yang men-
galami penderitaan dan aniaya 
kerana tugasnya sebagai nabi 
yang diutus Tuhan, Yesus pun 
mengalami aniaya kerana mem-
buktikan bahawa dirinya adalah 
Putera Tuhan, bahawa Dia dan 
Bapa adalah satu, ini adalah buk-
ti keilahian Kristus

Dalam pembacaan Injil, “ ker-
ana tidak ada sesuatupun yang 
tertutup yang tidak akan dibuka 
dan tidak ada sesuatupun yang 
tersembunyi yang tidak akan 
diketahui (Mat 10:26) merupa-
kan dorongan berlandaskan ke-
pada pengetahuan bahawa peng-
hakiman terakhir Tuhan akan 
membenarkan orang percaya dan 

berurusan dengan para pengani-
aya.

Jadi, sesuai dengan perkataan 
Yesus yang sering kali dipakai 
ini, apa yang telah diterima Ked-
ua Belas Murid tersebut secara 
peribadi (dalam gelap, dibisikkan 
ke telingamu) harus diumum-
kan dengan tidak gentar (dalam 
terang, beritakan itu dari atas 
atap rumah) — Mat 10:28.

Seberat apa pun masalah yang 
dihadapi murid-murid Kristus, 
semuanya itu tidaklah melebihi 
apa yang sudah dihadapi Kristus. 
Seorang murid tidak lebih dari-
pada gurunya.

Kita juga melihat perkataan 
ini dijadikan alasan mengapa 
mereka harus bersedia melaku-
kan pekerjaan yang paling hina 
sekalipun, bahkan untuk saling 
membasuh kaki mereka. 

Di sini perkataan tersebut di-
berikan sebagai alasan mengapa 
mereka tidak boleh menyerah di 
dalam penderitaan yang paling 
berat sekalipun. Mereka diingat-
kan akan perkataan ini sebuah 
ungkapan peribahasa, bahawa 
seorang hamba tidaklah lebih 
dari tuannya, kerana  itu, seorang 
hamba janganlah mengharapkan 
yang lebih baik daripada tuan-

nya.
Tuhan memperhatikan secara 

khusus setiap orang di dalam 
penderi taanpenderi taannya. 
Alam sendiri mengajarkan hal ini 
kepada kita, dan ini sangat meng-
hibur bagi umat manusia, teruta-
ma bagi semua orang baik yang 
di dalam iman dapat memanggil 
Tuhan ini sebagai Bapa mereka, 
yang memelihara mereka dengan 
penuh kelembutan.

Pemeliharaan ilahi yang secara 
umum meliputi seluruh makhluk 
hidup, bahkan yang paling kecil 
sekalipun seperti burung pipit. 
Malah, haiwan mungil ini meski-
pun tidak berharga tetapi tidak 
terlepas dari pemeliharaan ilahi. 

Kedua, perhatian khusus yang 
diberikan Tuhan kepada murid-
murid Kristus, terutama di dalam 
penderitaan-penderitaan mereka, 
(rambut kepalamu pun terhitung 

semuanya).
Ini adalah suatu ungkapan 

peribahasa yang menunjukkan 
betapa Tuhan sangat memerha-
tikan dan peduli akan umat-Nya, 
bahkan halhal yang kecil dan 
yang paling sedikit diperhatikan 
sekalipun.

Orang biasanya cemas tentang 
wang atau harta namun tidak 
pernah mahu dengan teliti meng-
hitung rambut yang gugur dan 
mereka tidak pernah merasa ke-
hilangan rambut mereka itu.

Tetapi Tuhan menghitung ram-
but umat-Nya, dan tidak sehelai 
pun dari rambut kepala mereka 
akan hilang. Mereka tidak akan 
dibiarkan disakiti sedikit pun, 
kecuali atas pertimbangan yang 
matang. Mengapa demikian? 
Kerana kita begitu berharga di 
mata Tuhan, walau siapa pun 
kita! — IGL

HARI MINGGU BIASA KE-12
TAHUN A

Walau siapa pun kita, kita berharga di mata Tuhan!

YEREMIA 20: 10-13
ROMA 5: 12-15

INJIL MATIUS 10: 26-33
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KUALA LUMPUR: Conversation Hour, se-
buah siaran langsung Internet yang membin-
cangkan doa Bapa Kami secara santai, kem-
bali menemui para penonton Katolik pada 14 
Jun lalu.

Bahagian kedua Conversation Hour meng-
hongsikan bait kedua dalam doa Bapa Kami 
iaitu “Dimuliakanlah nama-Mu”.

Barisan panel dalam bahagian kedua ini 
ialah Sdra Spencer Klumai, seorang usaha-
wan dan Pengerusi ABMA/KUBM Kuala 
Lumpur, Sr Angelina Limban dari kongre-
gasi Gembala Baik, seorang ahli kaunseling 
bagi belia, kanak-kanak dan wanita, Sr Mary 
Sualleh dari kongregasi Daughters of St Paul 
dan Sdri Leah Basilika Simon yang berasal 
dari Beaufort Sabah, namun kini  bekerja di 
Kuala Lumpur dan Pengerusi Belia Borneo 
di Paroki St Francis Xavier , Petaling Jaya.

Memandangkan panel pada minggu lalu, 
Fr Albeto tidak dapat bersama pada ruangan 
bahagian kedua, Conversation Hour kali ini 
dikendalikan oleh Sr Angelina.

Dalam perkongsiannya, Sr Angelina men-
gaitkan bait “Dimuliakanlah nama-Mu” den-
gan panggilannya sebagai seorang religius.

“Secara peribadi, saya sangat tersentuh 
dengan petikan Injil Matus 5:5, 'Berbaha-
gialah orang yang merendahkan hatinya, 
kerana syurga adalah milik mereka.” Injil ini 
memberitahu kita bahawa kebahagiaan sejati 
adalah dengan memuliakan nama-Nya. 

Sr Angelina juga mengongsikan, saat be-
liau mengucapkan doa Bapa Kami, ia selalu 
mengajak beliau untuk merefleksi siapakah 
dirinya di hadapan Tuhan, apakah panggilan-
Nya yang Dia ingin saya lakukan? 

Mengimbas kembali pelayanannya be-
berapa tahun lalu di Keuskupan Agung Kua-
la Lumpur, Sr Angeline pernah melayani di 
sebuah pusat perlindungan di bawah pentad-

biran kongregasi Gembala Baik.
Sr Angeline bertugas memberi pelayanan 

pastoral kepada para mangsa pemerdagan-
gan manusia. Tugas ini amat mencabar Sr 
Angeline kerana perlu bersabar dengan para 
mangsa yang mempunyai penderitaan amat 
mendalam.

“Setiap kali melayani mereka, saya ber-
fikir adakah cukup berasa kasihan sahaja. 
Bagi saya memuliakan Tuhan itu adalah san-
gat luas. Selain membantu mereka yang su-
sah, saya juga sedaya upaya melindungi dan 
menghormati martabat sesama, mengasihi 
dan menghiburkan mereka yang sedang mer-
atap. Inilah caranya saya memuliakan Tu-
han,” kata Sr Angelina.

Bagi Sdri Leah pula, bait “Dimuliakanlah 
nama-Mu” mengingatkannya kepada pesan 

bapanya semasa Leah meninggalkan kam-
pung halaman untuk ke Kuala Lumpur, be-
berapa tahun lalu. Bapanya berpesan agar, 
“jaga nama keluarga.”

Sama seperti menjaga nama keluarga, me-
muliakan Tuhan juga memerlukan disiplin 
doa yang tinggi. Sebagai belia, Leah mahu 
terus memuliakan Tuhan dan taat merayakan 
semua peristiwa-peristiwa wajib Gereja. 

“Pada musim PKP lalu, saya berazam akan 
mengikuti semua Misa harian. Tetapi godaan 
lain begitu kuat misalnya mahu menonton 
drama-drama popular. Oleh itu, di sini pent-
ing adanya kesatuan dengan sesama kerana 
kita boleh menegur, mengingatkan dan 
berkongsi demi memuliakan nama Tuhan 
dalam rutin kehidupan kita.”

Sr Mary Sualeh pula menceritakan kisah 

menariknya tentang nama beliau. Katanya, 
ibu bapanya bukan Kristian tetapi member-
inya nama “Mary”. Nama yang diakui oleh 
ibu bapanya yang bukan Kristian sebagai 
nama yang cantik. 

Semasa mempersiapkan diri dalam Sakra-
men Pembaptisan dan kemudiannya Pengua-
tan,  paderi dan Bapa Uskup menasihatinya 
agar tidak perlu mengubah namanya kerana 
“nama Mary sudah sangat rahmat!”

Oleh itu, bagi Sr Mary, nama “Maria” 
dan bait “dimuliakanlah nama-Mu” mem-
bawa erti mendalam kerana Maria, perawan 
termulia mengajar kita memuliakan Tuhan 
dengan meletakkan firman Tuhan di tempat 
paling utama dalam hidup kita.

“Bagaimana kita dapat menjaga nama Tu-
han? Kita menjaga nama-Nya yang kudus 
dengan memuliakan-Nya. Sama seperti kita 
menjaga nama ibu bapa kita, tidak mencon-
teng arang di muka mereka dengan perbua-
tan yang tidak baik. 

“Menghormati Tuhan, merendahkan diri, 
melayani sesama dan mengamalkan hidup 
kudus, bukan sahaja memuliakan Tuhan teta-
pi turut memperlihatkan orang lain, betapa 
sukacitanya hidup kita kerana kita meny-
embah dan memuliakan Tuhan yang wafat 
dan bangkit untuk kita semua!” kata Spencer 
dalam perkongsiannya.

Conversation Hour, sebuah siaran lang-
sung Internet telah dimulakan oleh  kum-
pulan Catholic Business Network Malaysia 
atau Rangkaian Usahawan Katolik Malaysia 
sejak April lalu. 

Enam minggu kemudian, memikirkan 
keperluan rohani umat berbahasa Malaysia 
sekitar Keuskupan Agung Kuala Lumpur, 
Conversation Hour diadakan dalam bahasa 
Malaysia pada 7 dan 14 Jun lalu melalui la-
man web sosial Facebook.

Bual santai doa Bapa Kami bahagian 
Dua: Dimuliakanlah nama-Mu  

Dewasa ini memang terdengar berita-berita 
yang mengisahkan banyak patung Bonda Maria 
yang mengalirkan air mata biasa mahupun air 
mata darah. Namun kebanyakan dakwaan itu tern-
yata penipuan atau rekaan semata-mata.

Pihak berkuasa Gereja Katolik sangat berhati-
hati dan teliti dalam pendekatan dan menyiasat 
dakwaan patung menangis. Secara amnya, mereka 
menetapkan pelbagai peringkat sukar dan tinggi 
sebelum menerimanya sebagai satu fenomena 
atau dalam memberikan kesahihan.

Sebagai contoh, patung popular Saint Padre Pio 
di Messina, Sicily dikatakan mempunyai air mata 
darah pada tahun 2002. 

Maka pemimpin-pemimpin Gereja menjalankan 
ujian dan daripada ujian tersebut, terbukti darah 
itu adalah milik seorang wanita lalu menutup kes 
tersebut sebagai satu penipuan. Patung menangis 
juga sentiasa menimbulkan curiga. Apatah lagi 
dengan pelbagai peralatan moden seperti ‘mem-
buat patung menangis sendiri’ yang mudah dida-
pati di pasaran. Patung menangis juga sering dito-
lak oleh pemikir rasionalis sebagai psikologi 
semata-mata dan /atau fenomena penipuan.

Satu lagi penjelasan yang mungkin menyebab-
kan patung menangis ialah proses pemeluwapan. 
Air mata patung tersebut kelihatan air mata meni-
tik namun sebenarnya manik-manik pemeluwa-
pan daripada retakan mikroskopik pada permu-
kaan patung tersebut.

Beberapa fenomena patung menangis telah 
diisytiharkan palsu oleh Gereja Katolik. 
Misalnya, pada tahun 1995, sebuah patung Bonda 
Maria dikatakan menangis air mata darah di 

bandar Civitavecchia, Itali. Kira-kira 60 saksi 
memberi keterangan sebagai saksi kepada fenom-
ena tersebut. Namun, setelah siasatan, terbukti 
darah pada patung itu adalah milik daripada 
seorang lelaki. Pemilik patung, Fabio Gregori, 
enggan mengambil ujian DNA. Selepas kes 
Civitavecchia, puluhan patung ajaib dibuktikan 
adalah palsu. 

Sesungguhnya, fenomena patung Bonda Maria 
diiringi dengan penampakan Bonda Maria dan 
hanya satu fenomena patung Bonda Maria 
menangis yang dinyatakan sebagai ‘worthy of 
belief‘ (dapat dipercaya) oleh Vatikan iaitu dalam 
penampakan Bonda Maria kepada Sr. Agnes 
Sasagawa di Akita, Jepun (1973), melalui perny-
ataan Kardinal Joseph Ratzinger (Jun 1988), 
selaku Prefek, Congregation for the Doctrine of 
the Faith pada ketika itu.

Tahun 1973, Sr. Agnes menerima penampakan 
Bonda Maria, stigmata, dan patung Maria menan-
gis, dalam 101 kali kesempatan selama beberapa 
tahun. Patung tersebut juga pernah mengeluarkan 
peluh, mengeluarkan bau harum dan mengeluar-
kan darah di tapak tangan kanannya.

Kejadian-kejadian ini disaksikan oleh ratusan 
orang, dan kemudian diteliti dan diverifikasi oleh 
Prof. Sagisaka dari Universiti Akita, yang menge-
sahkan bahawa yang diamatinya itu memang 
benar adalah darah, air mata dan peluh manusia. 
Selanjutnya terjadi beberapa mukjizat yang terjadi 
sehubungan dengan fenomena tersebut, iaitu 
mukjizat seorang wanita Korea yang sembuh dar-
ipada barah otak. Penyembuhan mukjizat ini dis-
ahkan oleh Dr. Tong Woo Kim dari Hospital St. 

Paul dan Fr. Theisen, Ketua Tribunal Gereja di 
Keuskupan Agung Seoul. Mukjizat kedua adalah 
kesembuhan Sr. Agnes sendiri dari penyakit yang 
telah dideritanya selama puluhan tahun.

Jika anda bertanya mengapa ada patung Bonda 
Maria menangis, maka memang harus diakui itu 
adalah suatu misteri. Adalah hak Tuhan untuk 
menyampaikan pesan-Nya kepada kita, dan ada-
lah hak Tuhan untuk menentukan cara menyam-
paikan kehendak-Nya. Perlu diketahui bahawa hal 
penampakan- penampakan ini merupakan wahyu 
peribadi yang tidak menambah ataupun meleng-
kapi pesan Wahyu Umum yang ada dalam Kitab 
Suci mahupun Tradisi Suci.

Tentang wahyu peribadi ini Katekismus 67 
menyatakan: Dalam peredaran waktu terdapatlah 
apa yang dinamakan “wahyu peribadi”, yang 
beberapa di antaranya diakui oleh pimpinan 
Gereja. Namun wahyu peribadi itu tidak termasuk 
dalam perbendaharaan iman.

Di bawah bimbingan Wewenang Mengajar 
Gereja, maka dalam kesedaran iman, umat beri-
man tahu membezakan dan melihat dalam wahyu-
wahyu ini apa yang merupakan amanat asli dari-
pada Kristus atau para kudus kepada Gereja. 

Iman Kristian tidak dapat “menerima” wahyu-
wahyu yang mahu melebihi atau membetulkan 
wahyu yang sudah dituntaskan dalam Kristus. Hal 
ini didakwa oleh agama-agama bukan Kristian 
tertentu dan sering kali juga oleh sekte-sekte baru 
tertentu yang mendasarkan diri atas “wahyu-
wahyu” yang demikian itu. — Katolisitas /www.
theworkofgod.org/Catholic News on Fake 
Weeping Statute

Pencerahan tentang patung Bonda Maria menangis
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Sahabat kecil Yesus
 Sebab itu janganlah kamu takut, kerana 
kamu lebih berharga dari pada banyak 

burung pipit  Mat 10:31) 

Mari Mewarna 

Hello adik-adik,

Hari Minggu Ketiga bulan Jun (21 Jun) adalah Hari Bapa. 
Mari kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan kerana 
memberikan kita seorang bapa. Seorang bapa akan mengin-
gatkan kita akan seorang yang sangat mencintai dan berbelas 
kasihan iaitu Bapa kita di Syurga.
Sempena Hari Bapa ini juga, mari kita mengingati dan men-

doakan rakan-rakan kita yang telah kehilangan bapa. Semoga 
Tuhan memberkati semua bapa di dunia dan melindungi mereka 
selalu. Amen. 

Salam Sayang
Auntie Melly 

Selamat Hari Bapa! 

Bantu orang-orang ini untuk bertemu dengan 
Yesus. 

Lengkapkan 
ayat ini. 
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Apa yang mereka ingin beritahu 
dunia tentang Tuhan? 

KOTA KINABALU: Jika anda mempunyai pelu-
ang untuk memberitahu dunia tentang kasih 
Tuhan, apakah yang kamu ingin katakan? 
Inilah persoalan yang dikemukakan kepada 
beberapa orang belia paroki Katedral Hati 
Kudus, Kota Kinabalu. Dalam sebuah video 
singkat, Lenice, Serena, Chelsea, Charlton 
dan Aline mengongsikan impak dan makna 
kasih Tuhan terhadap mereka.  Perkongsian 
ini adalah sahutan mereka terhadap pem-
bacaan Injil pada Hari Raya Tritunggal Ma-
hakudus. Berikut merupakan perkongsian 
mereka

Lenice: Saya ingin mengambil kesempatan 
ini untuk memberitahu sesama bahawa 
Tuhan tidak pernah mahu kita menderita.  
Penderitaan bukanlah rencana Tuhan, Dia 
mencipta kita kerana Dia mengasihi kita. 
Tetapi bagi yang jatuh ke dalam dosa, Yesus 
tidak membiarkan kita terus tenggelam. 
Ketika kita mengalami kesukaran dan sukar 
merasai kehadiran Tuhan, ingatlah bahawa 
Yesus, kerana Dia sangat mencintai kita, Dia 
sanggup menderita dan wafat di kayu Salib. 
Mari kita berpusat kepada kasih-Nya yang 
agung itu.  

Serena: Pada suatu ketika dahulu saya beru-

saha sedaya upaya, menggunakan tenaga 
saya sendiri untuk dikasihi dan mengasihi. 
Ini menyebabkan saya cepat berasa letih 
dan tidak layak. Namun setelah mengenali 
dan bertemu dengan Tuhan, saya mengala-
mi kasih-Nya yang amat dalam, Dia mem-
berikan saya semangat baru dan mengata-
kan saya sangat layak menerima kasih-Nya. 
Dia mengingatkan saya bahawa Dia men-
gasihi saya bukan kerana kemahiran atau 

kebijaksanaan tetapi semata-mata kerana 
Dia sangat mengasihi saya.  

Chelsea – Kasih Tuhan sangat indah. Pada 
tahun ini saya mula berdoa setiap hari 
tanpa gagal. Pada mulanya ia agak sukar 
tetapi ia sangat berbaloi kerana mengalami 
kasih Tuhan yang sangat manis dan saya 
mulai merasa kasih Tuhan itu sangat indah. 
Melalui doa saya semakin akrab dengan-

Nya dan dengan relasi yang akrab ini, Dia 
mendorong saya untuk berhati lembut dan 
hati kita amat mudah untuk mengampuni 
mereka yang telah menyakiti hati kita. 

Aline:  Suatu ketika dahulu, saya merasakan 
saya selalu tidak cukup bagus dalam semua 
perkara. Kemudian, pada suatu hari, ketika 
saya menghadiri Misa Kudus, saya men-
erima sentuhan daripada Tuhan yang men-
gubah pandangan dan peribadi saya. Sejak 
itu, Misa telah menjadi makanan utama 
saya. Kerana saya, Dia sanggup mati di kayu 
Salib. Inilah kisah cinta paling agung iaitu 
Yesus Kristus. 

Charlton – Pada tahun 2015-2016, saya 
mengalami kesukaran kewangan dan ke-
luarga  sehingga saya tertanya-tanya, di 
manakah Tuhan pada ketika ini. Meskipun 
sukar tetapi inilah masanya Tuhan memper-
lihatkan saya akan kasih-Nya melalui rakan-
rakan sepelayanan. 

Melalui keprihatinan rakan-rakan, saya 
menyedari betapa Tuhan sangat memper-
hatikan saya. Sehingga sekarang, pengala-
man ini menjadi peringatan kepada saya ba-
hawa Tuhan sentiasa bersama dengan kita 
dalam apa pun situasi. 

SANDAKAN: Pada 1 Jun 2020 yang 
lalu Komisi Kerasulan Belia Keuskupan 
Sandakan telah mengadakan buat perta-
ma kalinya Doa Taize secara siaran lang-
sung (Live Streaming). 

Doa Taize yang berlangsung selama 
hampir satu jam ini dikhususkan bagi 
penyembuhan dan harapan agar penawar 
dapat ditemui dan pandemik Covid-19 
ini dapat diakhiri.  

Ini merupakan usaha komisi untuk 
menjangkau para belia melalui media  so-
sial dan pada masa yang sama mengubati 
perasaan rindu para belia untuk berkum-
pul dan berdoa. 

Penganjuran ini telah dijayakan bersa-
ma-sama dengan para belia paroki selu-
ruh Keuskupan dengan mengambil per-
anan dalam menyediakan rakaman awal 
nyanyian lagu-lagu rohani dan lagu Taize 
menggunakan aplikasi seperti 'Virtual 
Choir', 'Wondershare' dan 'Kinemaster'. 

Rakaman-rakaman ini telah digabung-
kan dan diudarakan semasa Doa Taize 

yang disiarkan secara langsung. 
Semoga melalui Doa Taize ini sedikit 

sebanyak iman para belia dapat disegar-
kan dan dikuatkan. Para belia juga diin-
gatkan bahawa meskipun berada dalam 
situasi genting ini, Tuhan pasti akan 
memberikan 'jalan keluar'  agar mereka 
dapat dijangkau. 

Doa Taize ini akan ke udara secara 
langsung pada bulan hadapan dan ber-
harap lebih ramai belia dan keluarga 
mereka dapat mengikutinya.

...bahawa dalam segala situasi kegelapan 
dan penderitaan yang kita bicarakan, ada 

jalan keluar. Sebagai contoh, memang 
benar bahawa dunia digital dapat men-
empatkan kalian pada risiko menutup 

diri, pada pengasingan diri atau kesenan-
gan hampa. Tetapi jangan lupa bahawa 
ada orang-orang muda di bidang-bidang 
ini yang juga memperlihatkan kreativiti 

dan kebijaksanaannya. —Kristus Hidup 
(Christus Vivit)104 

Kaum muda bergabung dalam doa Taize demi 
akhiri pandemik 
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Pembukaan semula rumah ibadat dan
 panduan merayakan Sakramen-sakramen 

di bawah PKPP 

Menteri Kanan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, telah men-
gumumkan pada hari ini akan keputusan yang telah diambil 
dalam Mesyuarat Khas Menteri yang mengizinkan semua 
tempat ibadat bukan Islam, kecuali yang berada di zon me-
rah, untuk meneruskan aktiviti keagamaan semasa tempoh 
Pemulihan. Perintah Kawalan Pergerakan, yang berkuat kua-
sa mulai 10 Jun 2020 hingga 31 Ogos 2020.

Sila perhatikan bahawa kebenaran ini adalah tertakluk 
kepada kepatuhan terhadap syarat-syarat yang dinyatakan 
dalam Prosedur Operasi Standard untuk Tempat Ibadah non-
Muslim (selanjutnya disebut SOP) yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Perpaduan Nasional (MNU) dan Majlis Kes-
elamatan Nasional (NSC ), yang merangkumi seperti yang 
berikut:

1.Bilangan umat yang hadir pada mana-mana ibadat 
adalah terhad kepada sepertiga dari kapasiti tempat ibadat;

2.Umat yang mempunyai tanda-tanda seperti demam, 
batuk,masalah pernafasan dan selsema tidak dibenarkan 
untuk mengikuti Misa. Umat yang menghidap diabetis, 
barah dan penyakit-penyakit tertentu tidak dibenarkan un-
tuk mengikuti Misa.  

3.Umat berusia lebih 70 tahun dan kanak-kanak di 
bawah 12 tahun tidak dibenarkan untuk mengambil ba-
hagian. Larangan ini tidak dikenakan kepada paderi yang 
memimpin. 

4. Semua hadirin menjalani pemeriksaan suhu dan 
pendaftaran sebelum memasuki tempat ibadat. SOP 
menghendaki semua hadirin memuat turun aplikasi 
MySejahtera. Kami juga akan melakukan pendaftaran 
manual untuk tujuan penyenaraian dan pengesanan ke-
nalan. Keuskupan Agung akan mempunyai pengimbasan 
Kod QR tambahan untuk rekod kami sendiri untuk mem-
bantu pihak berkuasa dalam penyenaraian dan pengesan-
an kenalan.

5. Pelbagai tempat ibadat tetap dikenakan syarat tam-
bahan yang dikenakan oleh pihak berkuasa Negeri.(Sila 
periksa dengan Negeri anda masing-masing

Sebagai tambahan kepada syarat-syarat di atas, Keusku-
pan Agung Kuala Lumpur juga akan menggunakan Pedoman 

Perayaan Sakramen di bawah PKPP dan tempoh selepas 
PKPP bertarikh 15 Jun 2020 (selanjutnya disebut Garis Pan-
duan). Garis panduan ini adalah untuk membantu paroki 
untuk mempersiapkan dan melaksanakan langkah-langkah 
keselamatan untuk pembukaan semula ibadat awam,  sakra-
men dan kegiatan keagamaan lain di gereja dan kapel kita. 

Garis Panduan mencadangkan pendekatan empat fasa un-
tuk pembukaan semula gereja, kapel, dan pusat Misa. Empat 
Fasa itu adalah seperti berikut:

FASA 1 
Menubuhkan Tim Tindakan Paroki
Merancang, mempersiapkan, peletakan tanda, per-
alatan-peralatan yang diperlukan
Merekrut dan Melatih para sukarelawan (Mencuci, 
Warden, Pemeriksaan Suhu dan Pendaftaran, Litur-
gi).
Konsultasi dengan Majlis-majlis untuk menentukan 
kriteria pemilihan bagi kehadiran dalam Misa.
Pengurapan orang Sakit dan Pengakuan (dengan 
temujanji). 
Ibadat pengebumian di rumah dan Parlour – terhad 
kepada 15 hadirin. 

FASA 2  
Hanya satu Misa Umum dalam seminggu (Ahad) 
(Misa pertama harus tidak seawal dari tarikh 28 Jun 
2020).
Percubaan, mengubah suai dan pelaksanaan berper-
ingkat SOP dan Garis Panduan.
Upacara Pengebumian di Gereja. 
Pengurapan orang Sakit dan Bayi di rumah (dengan 
temu janji).
Pengakuan sebelum Misa boleh disambung semula. 

FASA 3
Misa-misa tambahan pada hujung minggu.
Pengebumian, Perkahwinan, Pembaptisan dewasa 
dan Penguatan Gereja. 

FASA 4
Misa Harian akan diadakan  semula. 

Tempoh setiap fasa di atas akan ditentukan oleh Paderi 
Paroki dengan syarat bahawa Misa awam pertama di bawah 
Fasa 2 tidak boleh lebih awal dari 28 Jun 2020 dan dengan 
syarat bahawa syarat-syarat Garis Panduan dan SOP di-
patuhi.

Semua aktiviti bertatap muka secara fizikal, seperti ke-
las Minggu/Katekismus/ sesi-sesi IKD, mesyuarat (paroki 
dan BEC), formasi, tetap ditangguhkan sehingga diberitahu 
kelak. Kementerian dan kumpulan digalakkan menggunakan 
platform maya untuk menjalankan kelas, mesyuarat atau ak-
tiviti mereka. 

Dalam Surat Pastoralnya, “Gereja Melangkah Keluar dari 
PKP” bertarikh 11 Jun 2020, Uskup Agung Julian Leow D.D 
telah mengingatkan kita bahawa “Ekaristi sesungguhnya 
sumber dan kemuncak hidup Kristian,” dan harus selalu 
menjadi keutamaan kita. Namun, adalah juga keutamaan dan 
tanggungjawab Gereja untuk memastikan umat Katolik da-
pat kembali ke Gereja dengan langkah-langkah keselamatan 
sejajar dengan semua rekomendasi nasihat kesihatan awam.”

Oleh kerana Misa adalah terkawal dan terbatas dalam pen-
yambungan semula Misa dan sekatan dalam bilangan kehad-
iran, harap maklum bahawa Bapa Uskup akan terus memberi 
pengecualian umat beriman dari kewajipan menghadiri Misa 
pada hari Minggu dan Hari-hari Wajib. Keuskupan Agung 
juga akan terus menyiarkan Misa secara langsung untuk 
kepentingan rohani mereka yang tidak dapat menghadiri 
Misa.

Canselor 
Keuskupan Agung Kuala Lumpur

Notis Canseri Keuskupan Agung Kuala Lumpur
15 Jun 2020

Salam Damai Saudara dan saudari terkasih 
dalam Kristus, umat di Paroki KSFX, Ken-
ingau.

Kita akan mula mengadakan Misa Ku-
dus dan Ibadat mulai daripada 20/6/2020 
dengan kehadiran terhad kepada 40 orang 
sahaja. Bagi mereka yang sakit, demam, 
batuk serta berumur 70 tahun ke atas dan 
kanak-kanak 12 tahun ke bawah, adalah 
tidak dibenarkan untuk menghadirinya.

Kita perlu mematuhi SOP dan arahan 
yang telah dikeluarkan oleh Kerajaan demi 
kebaikan bersama. Untuk itu, disertakan 
beberapa panduan yang perlu diketahui dan 
dipatuhi oleh umat yang akan menghadiri 
Misa/Ibadat iaitu Misa Senja (Sunset) dan 
Hari Minggu ini.

Katedral (KSFX):
1. Misa akan diadakan di dataran mengikut 
masa yang telah ditetapkan.
2. Pagar utama akan ditutup selepas jumlah 
umat yang memasuki kawasan parking ger-
eja penuh.
3. Pagar dataran akan dibuka hanya untuk 
40 orang umat bagi satu-satu masa Misa di-
adakan.
4. Bagi umat yang mahu mengikuti bagi 
Misa seterusnya akan diminta untuk men-
unggu di dalam kereta sahaja dan tetap be-
rada dalam kawasan parking (tidak berke-
liaran).
5. Setiap umat yang masuk ke kawasan 
dataran wajib mendaftar bagi rekod suhu, 
nama dan nombor telefon.
6. Kawasan di mana Misa Kudus diadakan 

akan disanistasi terlebih dahulu sebelum 
Misa seterusnya dijalankan.
7. Umat dilarang memasuki kawasan la-
rangan dalam dataran. Selesai Misa, umat 
diminta untuk terus balik bagi melancarkan 
aktiviti sanitasi kawasan dataran.

Perkara yang perlu diambil perhatian:
1. Kita kena akur apabila gate ditutup ker-
ana telah mencapai kuota yang dibenarkan.
2. Untuk itu, bagi umat di KKD sekitar 
KSFX, digalakkan untuk hanya mengikuti 
Misa Online. Misa Kudus KKD akan diatur 
untuk dijalankan di KKD anda. Pengerusi 
KKD sekitar KSFX diminta untuk ber-
hubung dengan Urusetia/SU MPP sekira-
nya KKD sudah memenuhi SOP dan berse-
dia untuk menjalankan Misa.

3. Demikian juga bagi warga berumur 70 
tahun ke atas dan kanak-kanak serta mereka 
yang tidak sihat, Misa Kudus dan pemberi-
an Sakramen akan diatur untuk anda. Mak-
lumkan kepada Pengerusi KKD anda.
4. Umat di KUK dalam setiap Zon, digalak-
kan untuk menyertai Misa/Ibadat di tempat 
masing² dan tidak hadir ke Katedral. Jadual 
Misa / Ibadat boleh didapati melalui E-
Risalah yang dikeluarkan pada setiap hari 
Jumaat.
5. Borang permohonan Intensi Misa boleh 
diperolehi di pejabat Paroki pada masa 
pejabat dan dikembalikan selewat-lewatnya 
pada hari Sabtu untuk dibawakan dalam 
Misa Kudus. Tiada borang disediakan se-
belum Misa Kudus. Permohonan Intensi 
untuk Misa online boleh dipohon melalui 
Messenger di Page FB Keuskupan.

Kami berharap semua umat memahami 
keadaan pada masa ini dan semoga tiada 
berlaku salah faham, kekasaran bahasa dan 
layanan yang mungkin mengguris hati anda.

Semoga penerangan singkat ini, dapat 
memberikan penjelasan untuk anda semua. 

Sekian.

KSFX kembali rayakan Misa dengan mematuhi  SOP 
KENINGAU: Dataran Paroki Katedral 
St Francis Xavier, di mana Misa Kudus 
kembali diryakan pada 21 Jun 2020 mem-
buka ‘pagarnya’ bagi kehadiran 40 orang 
umat.  Berikut merupakan garis panduan 
yang dikeluarkan oleh Bapa Uskup dan 
Majlis Pastoral Paroki Katedral St Fran-
cis Xavier: 

l
l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l
l

l
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Kepada para Klerus, Religius, Ketua-ketua 
Pelayanan dan Umat Beriman, 

Per: Pembukaan semula Gereja, Chapel, 
pusat-pusat Misa untuk Ibadat Umum 
dan Garis Panduan di Keuskupan Pulau 
Pinang 
 
Salam Sukacita, Belas Kasihan dan Hara-
pan! 

Kerajaan Persekutuan telah mengumumkan 
pada 15 Jun 2020, bahawa semua tempat 
ibadat di zon hijau, kini  diizinkan untuk me-
neruskan aktiviti keagamaan dalam tempoh 
Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan 
yang berkuatkuasa hingga 31 Ogos 2020.

Namun, izin tersebut harus mematuhi 
syarat-syarat  yang ditetapkan dalam Prose-
dur Operasi Standard (SOP)  yang dikeluar-
kan oleh Kementerian Perpaduan Nasional 
(MNU) dan Majlis Keselamatan Nasional 
(NSC), untuk Tempat Ibadah Bukan Islam 
seperti yang dinyatakan di bawah: -
n Jumlah hadirin dalam mana-mana iba-
dat adalah terhad kepada sepertiga dari 
kapasiti tempat ibadat mengikut keluasan 
gereja, kapel, dan pusat-pusat Misa. 
n Umat yang menunjukkan gejala 
seperti demam, batuk, sesak nafas dan 
selesema tidak dibenarkan mengambil ba-
hagian. Umat yang menghidap diabetes, 
barah dan masalah kesihatan lain tidak di-
galakkan untuk hadir.
n Umat yang berumur 70 tahun ke 
atas; dan kanak-kanak yang berumur 12 
tahun ke bawah tidak dibenarkan hadir. 
Sekatan ini tidak terpakai untuk Paderi 

yang memimpin Misa. 
n Semua hadirin perlu menjalani 
pengimbasan suhu dan pendaftaran sebe-
lum memasuki tempat ibadat. SOP meng-
hendaki semua hadirin wajib memuat 
turun aplikasi MySejahtera. Paroki juga 
perlu melakukan pendaftaran manual un-
tuk tujuan penyenaraian dan jejak kontak.
n Pelbagai tempat ibadat tetap dikena-
kan syarat tambahan yang dikenakan oleh 
pihak berkuasa Negeri. (Sila periksa den-
gan negeri masing-masing).

 Sebagai pelengkap syarat-syarat di atas, 
Keuskupan Pulau Pinang akan mengikuti 
garis panduan yang dilampirkan, diadaptasi 
dari Garis Panduan Perayaan Sakramen di 
bawah tempoh PKPP dan selepas PKPP ber-
tarikh 15 Jun 2020 yang dikeluarkan oleh 
Keuskupan Agung Kuala Lumpur. Untuk 
membantu paroki dalam mempersiapkan dan 
melaksanakan langkah-langkah keselamatan 
semasa pembukaan kembali gereja, kapel dan 
pusat Misa, pendekatan empat fasa diusulkan 
dalam garis panduan.

FASA 1: 
v	 Menubuhkan Pasukan Tindakan 
Paroki (PTR) 
v Perancangan, penyediaan, papan 
tanda, mendapatkan peralatan.
v Pengambilan dan Latihan Suka-
relawan (Pembersihan, Warden, Imbasan 
Suhu dan Pendaftaran, Liturgi).
v Konsultasi dengan Majlis Paroki 
untuk menentukan kriteria pemilihan un-
tuk kehadiran Massa.
v Tidak ada Misa publik. 
v Pengurapan Orang Sakit dan Pen-
gakuan (dengan temujanji).

v Ibadat pengebumian di rumah dan 
rumah pengebumian terhad 15 orang.

FASA 2:
v Satu Misa Umum setiap minggu 
pada hari Jumaat / Ahad (Misa pertama 
tidak boleh lebih awal daripada 28 Jun 
2020).
v Pengujian, penyesuaian dan pelak-
sanaan SOP dan Garis Panduan secara 
beransur-ansur.
v Pengebumian di Gereja.
v Pengurapan Orang Sakit dan Pem-
baptisan Bayi di rumah (dengan temu 
janji). 
v Pengakuan sebelum Misa dapat dis-
ambung semula.

 
FASA 3: 
v Misa tambahan pada hujung min-
ggu.
v Pengebumian, Perkahwinan, Pem-
baptisan Orang Dewasa (termasuk para 
Pilihan IKD) dan Penguatan di Gereja. 

 FASA 4: 
v Misa Harian boleh dimulakan. 

 
 Tempoh setiap fasa di atas adalah ditentu-

kan oleh Paderi Paroki dengan syarat bahawa 
Misa awam pertama di bawah Fasa 2 tidak 
boleh lebih awal dari 28 Jun 2020 dan dengan 
mematuhi syarat-syarat Garis Panduan dan 
SOP. 

Saya menggalakkan Vikaris Jeneral dan 
Dekan Wilayah Utara, Perak dan Pulau Pen-
ang untuk membantu para paderi dan paroki 
di dekaneri utama sekiranya mereka memer-
lukan bantuan untuk penyusunan dan pelak-
sanaan garis panduan ini dengan lancar. Sila 

gunakan garis panduan sebagai rujukan dan 
buat pelaksanaan yang diperlukan mengikut 
keadaan di paroki. Garis panduan ini akan di-
kaji dan dikemas kini apabila diperlukan.

Saya mengingatkan sesama umat Katolik 
bahawa Ekaristi sesungguhnya sumber dan 
puncak kehidupan Kristiani dan harus se-
lalu menjadi keutamaan kita, namun, adalah 
juga keutamaan dan tanggungjawab Gereja 
untuk memastikan bahawa umat Katolik da-
pat kembali ke gereja dengan selamat sejajar 
dengan semua nasihat kesihatan awam yang 
disyorkan.

Oleh kerana sambutan Perayaan Misa se-
cara beransur-ansur dan terbatas serta seka-
tan yang dikenakan dalam kehadiran umat, 
sila ambil perhatian bahawa saya akan terus 
memberi kelepasan kepada semua umat beri-
man dari kewajipan menghadiri Misa pada 
hari Ahad dan Hari-Hari Suci Kewajiban. 
Saya juga mendorong paroki untuk mengada-
kan Misa secara langsung demi kepentingan 
rohani bagi mereka yang tidak dapat meng-
hadiri Misa.

“Jangan takut” (Yohanes 14:27). “Berto-
laklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah 
jalamu” (Lukas 5:4). 

Saya mendoakan anda berkat Tuhan dalam 
kita memulakan perjalanan baru ini dengan 
bimbingan Roh Kudus.

“Jadilah Rasul Harapan”

Ikhlas dalam Kristus, 
 

 

Rt. Rev. Sebastian Francis 
Uskup Pulau Pinang  

Pembukaan semula Gereja dan Garis 
Panduan di Keuskupan P.Pinang 

THE TITULAR ROMAN CATHOLIC 
BISHOP OF PENANG 

KEUSKUPAN PULAU PINANG 

15 Jun 2020

Rev. Fathers, Religius Brothers dan 
Sisters, Katekis Ibadat, Pengerusi dan 
ahli-ahli MPP, MPM, KWK, KBK Se-
mua Paroki Keuskupan Keningau,

Paroki Katedral St. Francis Xavier, 
Keningau
Paroki Holy Cross, Toboh Tambunan 
Paroki St. Theresa, Tambunan
Paroki Roh Kudus, Sook
Paroki St. Anthony, Tenom dan Bonda 
Maria Mission Kemabong
Paroki St. Valentine, Beaufort 
Paroki St. Yohanes Pembaptis, Sipitang
Paroki St. Patrick, Memabkut dan
Paroki St. Peter Bundu, Kuala Penyu 

PERAYAAN MISA KUDUS DAN 
IBADAT SABDA MASA PKPP

Saya percaya kita semua sedia mak-

lum bahawa kita sedang ditahap PKPP 
(11 Jun – 31 Ogos 2020). Pada masa 
pemulihan ini pihak berkuasa Majlis 
Keselamatan Negara telah membenar-
kan kita umat Kristian yang berada di 
Zon hijau menjalankan Misa Kudus 
dan Ibadat di bangunan-bangunan ger-
eja dan chapel-chapel pada Hari Min-
ggu mengikut syarat-syarat SOP yang 
ditetapkan iaitu antara lain kehadiran 
Umat pada setiap Misa dan Ibadat han-
ya satu pertiga dari kapasiti ruang Ru-
mah Ibadat (Gereja), panjarakan sosial 
dan lain-lain. 

Namun demikian kita juga akan me-
neruskan Misa Kudus online streaming 
bagi kemudahan mereka yang tidak da-
pat hadir di gereja atau chapel atas fak-
tor usia lanjut dan kanak-kanak bawah 
12 tahun serta keadaan kesihatan yang 
tidak dibenarkan untuk hadir ke gereja. 

Dengan ini diharapkan para Paderi 
bersama para Religius, MPP, MPM, 

KWK, KBK Katekis Ibadat di Paroki 
masing-masing akan mengadakan per-
temuan — jika belum diadakan — un-
tuk membincangkan dan menetapkan 
persiapan-persiapan yang perlu yang 
melibatkan para petugas mengawal dan 
merekodkan kehadiran umat, supaya 
semuanya berjalan lancar. Pastikan ba-
han-bahan dan alat-alat keperluan SOP 
ada, agar umat yang datang mengikuti 
Misa Kudus atau Ibadat Sabda itu nanti 
akan mematuhi SOP yang ditetapkan 
demi kebaikan dan keselamatan  semua 
pihak.

“Kesatuan dan Kesetiaan Kita Umat 
Bersumber pada Yesus Kristus,

Menuju kepada Kekudusan-Nya”

+Bishop Datuk Cornelius Piong

KEUSKUPAN KENINGAU 

Garis Panduan perayaan Misa Kudus 
semasa PKPP di Keuskupan Keningau 

KUCHING: PENGERUSI 
Persatuan Gereja-Gereja 
Sarawak (ACS) Uskup 
Agung Gereja Roman Ka-
tolik Simon Poh mendedah-
kan bahawa pihaknya akan 
bekerjasama dengan Unit 
Hal Ehwal Agama-agama 
Lain (UNIFOR) dan Jawa-
tankuasa Pengurusan Benca-
na Negeri Sarawak (JPBNS) 
berkenaan jadual pembukaan 
gereja sepanjang Perintah 
Kawalan Pergerakan Pe-
mulihan (PKPP).

Poh menyatakan bahawa 
ACS dan gereja-gereja di 
Sarawak mengalu-alukan 
pengumuman JPBNS rumah 
ibadat bukan Islam sudah 
boleh dibuka bermula pada 
20 Jun. 

 “Gereja sekarang sedang 
mengadaptasi dan mematuhi 
norma baharu penjarakan so-
sial satu meter. Sudah tentu 
ini akan menyebabkan bilan-

gan umat yang dibenarkan 
untuk menerima satu per-
tiga umat mengikut keluasan 
bangunan gereja,” kata Poh. 

Bagi Gereja Katolik, 
Uskup Agung Poh men-
yatakan bahawa para pa-
deri dan beberapa pasu-
kan telah ditubuhkan bagi 
melaksana,menyelaras se-
hinggalah hal-hal seperti 
mengambil suhu, mencatat 
kehadiran dan membersih-
kan bangku Gereja. 

Gereja akan dibuka be-
ransur-ansur kepada bilan-
gan umat terhad pada setiap 
Misa. Kami akan beransur-
ansur meningkatkan bilan-
gan paderi, tim gereja dan 
umat untuk membiasakan 
diri kepada SOP baharu. 

Misa Kudus dalam talian 
akan tetap diteruskan dari 
Katedral St Joseph bagi umat 
yang tidak dapat mengikuti 
Misa Umum. 

Uskup Agung Poh: Patuhi SOP 
untuk elak kluster baharu



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

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(JUN)

Penginjilan: Penghiburan bagi yang 
berduka. Kita berdoa agar semua yang 
menderita dapat menemui jalan dalam 
kehidupan, membenarkan mereka untuk 

disentuh oleh Hati Yesus. 
Jun 21, 2020 

Kuasa penyembuhan melalui Tubuh dan 
Darah Kristus 
KUCHING: Hari Raya Besar Tubuh dan Darah Kris-
tus atau Corpus Christi dirayakan di seluruh dunia 
pada 14 Jun lalu. Tubuh dan Darah Kristus dirayakan 
sebagai peringatan akan pengorbanan Kristus dengan 
kasih-Nya yang agung terhadap umat manusia dan 
kehadiran-Nya yang nyata di dalam Ekaristi.

Di bawah fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pe-
mulihan, buat masa ini penganut Kristian masih 
mengikuti Misa dalam talian. Dalam Misa Kudus 
yang disiarkan secara langsung dari Katedral St 
Joseph, Kuching, Uskup Agung Simon Poh mene-
kankan kepada umat beriman bahawa mereka tetap 
menerima berkat daripada Tuhan di atas kepercayaan 
mereka terhadap kehadiran nyata Yesus semasa 
mereka melakukan Komuni Rohani. “Tumpukan ke-
pada hostia yang telah dikuduskan dalam monstans 
dan beritahu Yesus apa yang kamu inginkan,” kata 
Uskup Agung Simon. 

Di dalam homilinya, Uskup Agung Simon ber-
cakap tentang kuasa penyembuhan melalui Sakra-
men Ekaristi. Prelatus itu memahami dan menyedari 
komuniti Kristian yang sudah merindui untuk pergi 
ke Gereja dan menyambut Komuni Kudus setelah 
tiga bulan Misa Kudus umum ditangguhkan. Uskup 
Agung Simon menegaskan bahawa beliau sendiri 
tekun berdoa agar pandemik ini segera berakhir agar 
pintu Gereja  kembali terbuka menyambut kehadiran 
kongregasinya. 

Misa Kudus diakhiri dengan Ekspoisisi dan Ado-

rasi Sakramen Mahakudus. Kemudian Uskup Agung 
Simon Poh membawa Sakramen Mahakudus di 
dalam monstrans untuk diarak di tempat letak kereta 
sambil memohon kepada Yesus untuk memberkati 
warga kota  dan para keluarga. 

KOTA KINABALU: Beberapa minggu lalu, pembantu paderi paroki 
Katedral Hati Kudus (mewakili paderi paroki) telah datang ke Kg 
Kopungit dan Kobusak bagi membahagi-bahagikan bantuan makanan 
kepada keluarga yang memerlukan dan terkesan akibat PKP yang lalu.
Pembantu Paderi Paroki Katedral Hati Kudus, Fr Russell Lawrine, 
dibantu oleh beberapa orang belia dari Kg Kopungit dan Kobusak 
bagi membahagi-bahagikan bantuan itu. 

KUCHING: Pada kebiasaan-
nya, apabila berakhirnya Program 
Latihan Asas Kepolisan (PLAK), 
Pelatih Konstabel Polis di Pusat 
Latihan Polis (PULAPOL) Kuch-
ing akan diraikan dalam satu 
Majlis Perbarisan Tamat Latihan 
(POP). Untuk Pelatih beragama 
Kristian pula, pihak Gereja All 
Saints’ PULAPOL Kuching bi-
asanya akan menganjurkan Majlis 
Kesyukuran dan pemberkatan un-
tuk mereka.

Berbeza untuk bekas pelatih 

PLAK Bil. 28 Siri 12/2019 yang 
tamat Latihan pada April lalu, 
tiada sambutan diadakan untuk 
mereka kerana Perintah Kawalan 
Pergerakan (PKP) sedang berkuat 
kuasa. 

Bagi mengubati kesedihan mere-
ka, Gereja All Saints’ mengam-
bil inisiatif dengan mendapatkan 
Uskup Agung Simon Poh, untuk 
mendoakan, memberkati dan 
mengutus 158 polis  Kristian yang 
baru ini, melalui rakaman video.  
— Today's Catholic 

KENINGAU: Tubuh Kristus 
adalah roti yang dapat memberi 
hidup, kehidupan kekal, sebab 
roti ini dibuat daripada cinta 
kasih.

Hari Raya Besar Corpus 
Christi atau Tubuh dan Darah 
Yesus biasanya dirayakan den-
gan rekoleksi, penyambutan 
Komuni pertama, pembaharuan 
komitmen para Katekis dan 
banyak lagi. 

Namun pada tahun 2020 ini, 
Hari Raya Besar Corpus Christi 
hanya dapat dilihat melalui si-
aran langsung melalui Internet. 
Walaupun umat tidak dapat 
merayakan Hari Raya Besar ini 
dengan perarakan, Adorasi dan 
sebagainya, di Keuskupan Ken-
ingau, para umat Tuhan diingat-
kan bahawa rahmat Tuhan  tetap 
turun ke atas mereka lebih-lebih 
lagi jika mereka mengambil si-
kap datang dan percaya kepada 
Yesus.

“Akulah Roti yang memberi 
hidup. Setiap orang yang datang 
kepada-Ku tidak  akan lapar dan 
setiap orang yang percaya kepa-
da-Ku tidak akan dahaga selama-
lamanya”, (Yoh. 6:35). Kesatuan 
dan kesetiaan kita dengan Yesus 
memberi kita hidup dalam iman, 
harapan dan cinta kasih. Dialah 

yang memberi erti kepada segala 
perjuangan dan pengorbanan kita 
menjadi tidak sia-sia. Namun kita 
perlu mengambil sikap dan bu-
daya datang dan percaya kepada 
Dia, mendengar serta melakukan 
Sabda-Nya -Luk. 6: 47-49. (Surat 
Pastoral Uskup Cornelius Piong/13 
Jun 2020).

Dalam Surat Pastoralnya sem-
pena Hari Raya Besar Corpus 
Christi, Uskup Cornelius juga 
menyebut akan kepentingan si-
kap datang dan percaya terhadap 
kehadiran Yesus dalam Ekaristi, 
Adorasi dan Saat Teduh.  

Semasa merayakan Misa pada 

14 Jun, Uskup Cornelius agak 
terkilan kerana Adorasi 15 Jam 
yang sudah 13 tahun ditubuh-
kan di keuskupan itu, respon 
umat masih belum membang-
gakan. 

"Berkat yang mengalir dari 
Adorasi ini sangat besar. Ado-
rasi  membantu kita datang ke-
pada Yesus sumber kesatuan, 
kesetiaan dan cinta kasih.  Kita 
juga akan dibantu  membangun 
relasi yang akrab dengan Yesus 
dan diubah oleh Kristus untuk 
menjadi agen Berita Baik! (Ho-
mili Uskup Cornelius, ulang 
tahun ke-8, Adorasi 15 Jam). 

Ekaristi bukti nyata 
Tuhan itu HADIR 

Program derma darah di 
Katedral Hati Kudus, KK 

KOTA KINABALU 76 orang 
umat paroki Katedral Hati Ku-
dus telah datang untuk men-
derma darah sempena Program 
Derma Darah di Dewan G1, Pu-
sat Paroki SHC.

Dengan mematuhi SOP, para 
penderma darah datang dengan 

memakai topeng muka serta 
menjaga jarak satu meter. Se-
banyak 51 pin darah berjaya di-
kumpulkan pada hari tersebut. 

Program derma darah diterus-
kan pada 21 Jun dengan sasaran 
70 pin darah untuk dikumpul-
kan. 

Bantuan Gereja kepada keluarga 
memerlukan di Kopungit/Kobusak 

Uskup Agung Simon 
berkati dan utus para 
konstabel polis


