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Atau tidak tahukah kamu, bahawa kita semua yang telah 
dibaptis  dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-
Nya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-
sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian,  supaya, 
sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang 
mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup 
dalam hidup yang baru.                                   Roma 6: 3-4 

KOTA VATIKAN: Katekesis 
pada era budaya budaya 
digital dengan globalisasi 

mempertahankan kesatuan antara 
pewartaan pertama dan pema-
tangan iman. Meskipun akibat 
globalisasi dan dikaitkan dengan 
pelbagai aspek lain yang boleh 
menyebabkan krisis iman namun 
penginjilan merupakan tugas uta-
ma dalam kehidupan Gereja, dan 
katekesis pada era digital adalah 
sarana tepat!

Inilah perspektif di mana Direktori baru 
untuk katekesis disampaikan kepada para 
wartawan di Vatikan pada 25 Jun lalu. Pres-
iden majlis Kepausan untuk mempromosikan 
penginjilan baru, Msgr Rino Fisichella, men-
gatakan kemunculan budaya digital, men-
dorong keperluan Direktori keluaran yang 
ketiga, setelah tahun 1971 dan 1977.

Dibahagikan kepada tiga bahagian dan 12 
bab, Direktori 326 halaman itu mengingatkan 
tanggungjawab bagi setiap orang yang dibap-
tis sebagai misionari dan keperluan mende-
sak untuk mencari ‘bahasa baharu’ untuk 
menyampaikan iman. Ini memperkenalkan 
tiga prinsip asas: Saksi, kerana “Gereja tidak 
tumbuh dengan paksaan menukar agama se-
baliknya dengan tarikan”; Rahmat, katekis 
yang sejati menjadikan penyataan iman dapat 
dipercayai; dan Dialog, bebas dan terbuka, 
tidak wajib tetapi menyumbang kepada ke-
damaian dan keharmonian. 

Setiausaha Majlis Kepausan, Msgr Oc-
tavio Ruiz Arenas, menambah “Gereja tidak 

lagi hidup dalam rejim agama Kristian tetapi 
dalam masyarakat yang sekular, di mana iman 
telah kehilangan kekudusannya dan nilai-nilai 
Kristian dipersoalkan. Katekesis, mesti ber-
satu erat dengan karya penginjilan dan tidak 
dapat dipisahkan darinya.”

Oleh itu, Direktori itu juga menjelaskan 
pembentukan katekesis iaitu seseorang yang 
“menjadi katekis sebelum menjadi katekis”, 
agar dapat menjadi “saksi kredibel” tanpa 
terperangkap dalam “keprihatinan pastoral 

yang statik. Dari Uskup sebagai katekis per-
tama keuskupannya, hingga datuk-nenek 
— katekesis tidak boleh dipinggirkan malah 
ia inti paling intim dari semua bentuk dan 
cara untuk menyampaikan iman,” kata Msgr 
Franz-Peter Tebartz-van Elst, perwakilan un-
tuk katekesis dalam dewan kepausan yang 
sama. 

Dunia digital, kata Direktori, mempunyai 
aspek positif — mempromosikan maklumat 
bebas untuk melindungi orang yang paling 

rapuh — tetapi juga mempunyai “sisi gelap” 
kesepian, manipulasi, buli siber, prasangka. 
Tambahan pula, ia tidak bersifat emosional 
dan intuitif, tanpa analisis kritikal, hanya 
menghasilkan penerima pasif.

Bagi katekis, ini adalah masalah yang 
membezakan “budaya segera”, tanpa hierarki 
dan perspektif nilai dan tidak dapat mem-
bezakan kebenaran dan kualiti. Namun, orang 
muda akan didampingi dalam mencari kebe-
basan dalaman yang menolong mereka mem-
bezakan diri dari “kawanan sosial”. “Cabaran 
evangelisasi melibatkan inkulturasi di benua 
digital,” ujar  Direktori tersebut. 

Dokumen tersebut kemudian memba-
has isu-isu seperti hubungan dengan sains, 
mengesyorkan persiapan untuk menghilang-
kan prasangka dan menjelaskan konflik yang 
jelas antara sains dan iman, juga meningkat-
kan kesaksian para saintis Kristian, contoh ke-
harmonian dan sintesis antara kedua-duanya.

Direktori ini juga membahaskan salah satu 
tema yang paling disukai oleh Sri Paus Fran-
siskus: “pertobatan ekologi yang mendalam” 
yang akan dipromosikan melalui katekesis 
yang memperhatikan perlindungan Pen-
ciptaan dan memberi inspirasi kepada kehidu-
pan yang luhur, jauh daripada konsumerisme 
kerana “ekologi integral adalah bahagian 
yang tidak terpisahkan dari Kehidupan Kris-
tian.” 

Pada akhirnya, Direktori ini juga menekan-
kan katekismus yang, “memungkinkan anda 
menemui iman yang benar-benar berjumpa 
dengan seseorang, menggalakkan persau-
daraan dan bahawa agama Kristian bukan 
agama masa lalu, melainkan peristiwa masa 
kini”".— AsiaNews 

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 Fransiskus memohon pertolongan Maria, Sang Ratu 
Kesihatan bagi mematahkan pandemik coronavirus 

Katekesis pada era 
digital dan krisis iman 

TAKHTA SUCI: Sri Paus Fran-
siskus telah memindahkan tarikh 
Kolekte Sedekah Sto Petrus ke 4 
Oktober, disebabkan oleh pande-
mik Covid-19. Berikut merupakan 
kenyataan penuh dari media Vati-
kan. 

“Di tengah-tengah krisis kesiha-
tan yang sedang berlaku sekarang, 
Bapa Suci telah memutuskan ba-
hawa, untuk tahun ini 2020, Kole-
kte Sedekah Petrus, yang secara 
tradisional berlangsung pada seki-
tar Hari Santo Petrus dan Paul, 
pada 29 Jun, ditunda di seluruh 
dunia, ke Hari Minggu XXVII 

Waktu Biasa, 4 Okt, hari yang 
dikhaskan untuk Sto Fransiskus 
dari Assisi.” —– media Vatikan 

Kolekte Sto Petrus 
ditangguhkan 

Katekesis pada era budaya digital — sebuah 'bahasa baharu' menyampaikan iman. 
Gambar AsiaNews. 
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Kegagalan kita dalam 
beramal 

Saint Eugene de Mazenod, pen-
gasas Missionary Oblates of 
Mary Immaculate, Kongregasi 

Keagamaan yang saya anggotai, 
meninggalkan kami dengan kata-
kata terakhir ini semasa beliau di 
ambang maut: "Di antara kamu, 
beramal, beramal, beramal". Saya 
tidak selalu menjalani hidup bera-
mal, walaupun saya selalu berharap 
untuk melakukannya, terutama hari 
ini.

Kita berada dalam masa yang 
getir. Kita mudah menjadi orang 
yang penuh kemarahan dan dendam. 
Di mana sahaja terdapat kemarahan, 
dikecam oleh orang lain, dan men-
galami perselisihan pahit; sehing-
gakan pada hari ini kita tidak dapat 
lagi mengadakan perbincangan yang 
wajar mengenai isu politik, moral, 
atau doktrin yang sensitif. 

Kita saling menyakiti dan menipu 
sehingga segala percubaan untuk 
mencari persefahaman dengan sesa-
ma (apatah lagi untuk mencapai per-
setujuan atau kompromi) keban-
yakannya hanya memperdalam per-
musuhan. Jika anda tidak percaya, 
cukup dengan menonton siaran beri-
ta pada setiap petang, baca surat 
khabar apa pun, atau ikuti perbin-
cangan mengenai kebanyakan per-
soalan moral dan agama.

Perkara pertama yang terbukti 
yang anda baca ialah kebencian 
menyeluruh di dalam tenaga kita 
dan bagaimana kita cenderung 
membenarkannya atas dasar moral 
dan agama. Ini adalah protes kita: 
kita memperjuangkan kebenaran, 
kesopanan, keadilan, Tuhan, keluar-
ga, gereja, dogma yang benar, prak-

tik yang benar, untuk Kristus sendi-
ri, jadi bagi kita, kemarahan dan 
kebencian kita itu adalah wajar. 

Kemarahan memang wajar tetapi 
bukan kebencian. Kebencian adalah 
tanda yang jelas  bahawa kita bertin-
dak dengan cara yang bertentangan 
dengan kebenaran, kesopanan, 
keadilan, Tuhan, keluarga, gereja, 
dogma yang benar, praktik yang 
benar, dan Kristus. Tenaga semacam 
ini bukan bersumber daripada roh 
Tuhan sebaliknya dari tempat lain. 

Melihat Yesus kita melihat baha-
wa semua tenaganya mengarah 
kepada kesatuan. Yesus tidak pernah 
menyampaikan kebencian, contoh 
yang jelas adalah seperti khutbah-
Nya di Bukit, seperti yang digam-
barkan dalam doa imamnya yang 
besar untuk kesatuan dalam Injil 
Yohanes, dan semasa Dia selalu 
memberi peringatan kepada kita 
untuk bersabar antara satu sama 
lain, untuk tidak saling menilai lain 
dan saling memaafkan.

Tetapi mungkin ada orang yang 
membantah kerana ada beberapa 
peristiwa di dalam Injil, Dia bertin-
dak ‘keras’: bukankah Yesus juga 
(kelihatan) memberi penilaian nega-
tif? Bagaimana pula ketika Yesus 
bercakap kasar terhadap orang lain? 
Bagaimana pula semasa Dia hilang 
sabar dan menggunakan cambuk 
untuk mengusir pengurup wang kel-
uar dari kuil? Dan bagaimana pula 
dengan kata-kata Yesus: Saya 
datang untuk membawa api ke bumi 
ini?

Kenyataan-kenyataan Yesus ini 
selalu disalahtafsirkan dan digunak-
an secara salah untuk merasionalisa-

si tindakan kita untuk menghakimi 
atau marah terhadap sesuatu. Ketika 
Yesus mengatakan bahawa Dia 
datang untuk membawa api ke bumi 
ini, api yang Dia maksudkan bukan-
lah api perpecahan sebaliknya api 
cinta. Yesus membuat kaul cinta, 
bukan memisahkan atau mengasing-
kan. 

Mesej-Nya memang ada nada 
seperti membenci tetapi Dia tidak 
menonjolkan diri-Nya sebagai 
pejuang budaya atau gerejawi. Dia 
berkhutbah dan diinkarnasi hanya 
untuk cinta, dan itu kadang-kadang 
mencetuskan antitesisnya. (Ia masih 
berlaku.)Dia ada kalanya tindakan-
Nya mencetuskan kebencian pada 
orang ramai, tetapi Dia tidak pernah 
membenci orang yang membenci-
Nya. . 

Sebaliknya, Dia menangis dengan 
penuh rasa empati, memahami 
bahawa kadang-kadang pesan cinta 
dan inklusiviti memicu kebencian di 
dalam diri orang di sekelilingnya 
yang mempunyai pelbagai alasan 

apa pun pada masa itu, bahawa mer-
eka tidak sepenuhnya dapat menger-
ti tindakan dan kata-kata cinta 
Yesus.  Juga, insiden Dia mengusir 
pengurup wang keluar dari rumah 
ibadat, yang selama-lamanya dijadi-
kan alasan orang pada hari ini dan 
masa lalu, untuk membenarkan 
kemarahan dan menghakimi orang 
lain. Peristiwa Yesus mengusir pen-
gurup wang sebenarnya mempunyai 
penekanan dan makna yang sangat 
berbeza.

Tindakannya ketika Dia member-
sihkan rumah ibadat daripada orang-
orang yang (secara sah) menukar 
mata wang Yahudi dengan wang 
asing agar orang asing dapat mem-
beli apa yang mereka perlukan 
untuk mempersembahkan korban, 
sebenarnya mempunyai hubung kait 
bahawa Dia membersihkan halan-
gan dalam mengakses Tuhan, ini 
yang harus ditumpukan bukan 
kemarahan-Nya pada beberapa 
orang tertentu.

Kita sering mengabaikan Injil. 
Faksionalisme, kesukuan, rasisme, 
kepentingan ekonomi, perbezaan 
sejarah, keistimewaan sejarah, dan 
ketakutan yang berterusan menye-
babkan polarisasi pahit dan mence-
tuskan kebencian yang menghancur-
kan struktur masyarakat; dan keben-
cian itu terus menerus membenarkan 
menggunakan alasan beberapa lan-
dasan moral atau agama yang tinggi.

Tetapi Injil tidak pernah mem-
benarkannya semua ini. Ia tidak per-
nah membiarkan kita membelakang-
kan amal dan mengizinkan kita 
untuk melakukan suatu yang pahit 
dengan membelakangkan dasar 

moral dan agama. Injil memanggil 
kita untuk mencintai, berempati dan 
mengampuni yang menjangkau 
setiap jurang sehingga mengingink-
an kebaikan dan berbuat baik tepat 
kepada mereka yang membenci kita. 
Dan ia secara terang-terangan mela-
rang menggunakan agama bagi 
membenci atau menggunakan nama 
Tuhan, kebenaran, keadilan, atau 
dogma yang tepat untuk menghaki-
mi atau membenci. 

Mendiang Michael J. Buckley, 
yang melihat polarisasi pahit di 
gereja-gereja kita, menunjukkan 
bahawa tidak ada yang membenar-
kan kepahitan kita sekarang: 
“Kenyataan yang menyedihkan, 
bagaimanapun, sering kali tidak ada 
muslihat hebat untuk membuat lela-
ki dan wanita agama saling berpal-
ing dalam bentuk kecaman yang 
mengerikan. Perang, bahkan perang 
peribadi, adalah kenyataan yang 
mengerikan, dan yang paling dahsy-
atnya adalah agama yang benar-
benar adil.

“Untuk tertipu atau berpecah di 
bawah rubrik kebaikan, di bawah 
rubrik ortodoksi atau kebebasan, 
komuniti atau kebebasan peribadi, 
bahkan kesucian itu sendiri, puak 
lelaki dan wanita perlahan-lahan 
dapat hancur menjadi kekasaran 
atau sinis atau permusuhan atau 
kepahitan. Dengan cara ini gereja 
Kristian menjadi berpecah belah.”

Kita perlu berhati-hati dalam per-
ang budaya dan agama kita. Tidak 
pernah ada alasan untuk mengurangi 
asas kemurahan hati kita. — 
Hakcipta Terpelihara 1999-2020 @ 
Fr Ron Rolheiser 

Injil Matius yang hari ini dis-
ampaikan kepada kita, iaitu 
Mat 10:37-42, adalah suatu 

bahagian dari Injil Matius Bab 
10 seluruhnya, yang memberita-
kan peristiwa tentang Yesus yang 
mengutus murid-murid-Nya, dan 
disertai dengan gambaran tentang 
situasi dan keadaan masyarakat 
yang akan mereka hadapi. Sekali-
gus Yesus menyampaikan syarat-
syarat mutlak, yang harus mereka 
penuhi agar dapat melaksanakan 
tugas panggilan mereka dengan 
baik.

Yesus Kristus telah datang 
sebagai Penebus utusan Tuhan  
untuk menyelamatkan umat ma-
nusia.  Dia telah melaksanakan 
tugas perutusan-Nya dengan setia 
sampai akhir. Tetapi hasil karya 
penebusan-Nya itu, ketika Dia 
kembali kepada Bapa-Nya, harus 
ditentukan pelaksanaannya oleh 
segenap murid-Nya sepanjang 
segala zaman. Dalam Injil hari ini, 
Yesus secara singkat namun jelas 
serta tegas, telah menyampaikan 
syarat-syarat, yang harus dipenuhi 
oleh siapa pun, yang ingin men-
jadi murid-Nya yang sejati dalam 
melaksanakan perjalanan hidup 
dan tugas panggilannya.

Yesus menuntut agar setiap mu-

rid yang ingin mengikuti diri-Nya 
harus lebih mengasihi Dia dari 
pada orang tua atau bapa ibunya, 
putera-puterinya, bahkan nyawan-
ya sendiri. 

Tuntutan Yesus tersebut ternyata 
menimbulkan banyak reaksi atau 
tanggapan negatif daripada mu-
rid-muridNya. Misalnya Yohanes 
dalam Injil-Nya, yang bercerita 
tentang perintah-perintah Yesus, 
mencatat reaksi murid-murid-Nya 
ini: "Perkataan ini keras,siapakah 
yang sanggup mendengarkan-
nya?" (Yoh 6:60).

Keberatan dan kesulitan yang 
dihadapi murid-murid Yesus 
tersebut sebenarnya bisa di-
mengerti. Bukankah kasih kepada 
orang tua, kepada anak-anak, dan 
kasih timbal balik isteri, ya bah-
kan kasih setiap orang kepada 
jiwa atau nyawanya sendiri just-
eru merupakan perintah utama, 
yang diajarkan Yesus kepada kita?

Namun dari segi lain, seperti 
juga ditegaskan oleh Yohanes 
dan injilnya, Tuhan  adalah kasih. 
Dan justeru dalam kasih-Nya itu-
lah Yesus tidak mahu memaksa 
kasih-Nya kepada kita manusia 
ini. Sebab Tuhan  menghargai 
kebebasan kehendak manusia 
ciptaan-Nya itu. Dia lebih mena-

warkan kasih-Nya itu kepada kita. 
Demikianlah Tuhan  memberikan 
kesempatan kepada kita umat-
Nya melalui Yesus Kristus, untuk 
setiap kali mengadakan suatu pe-
milihan, prioritas, dan keputusan. 

Suatu pemilihan atau keu-
tamaan itu sangat mendasar untuk 
menentukan hidup kita, baik un-
tuk hidup kita sekarang ini mahu-
pun untuk hidup kekal kelak. 

Pemilihan atau keutamaan  
manakah yang harus ditentukan? 
Iaitu memilih keinginan dan ke-
terikatan akan kepentingan diri 
kita sendiri, atau lebih memilih  
kesetiaan /ketaatan kepada perin-
tah Kristus. Kebebasan kehendak 
di suatu pihak, dan ketaatan di 
lain pihak merupakan dua faktor 
di dalam kehidupan dan perbuatan 
setiap orang, yang harus diperha-
tikan, dilakukan, dan tanggung 
jawab yang dipikul kepada Tuhan.

Secara kongkrit, Yesus tidak 
akan secara automatik menjamin, 
bahawa tidak ada konflik atau 
pertentangan, baik dalam hubun-
gan antara suami dan isteri, ma-
hupun antara orang tua dan anak, 
atau antara sesama manusia dalam 
pergaulan dana pekerjaan dalam 
masyarakat. 

Manusia sendirilah yang harus 

memutuskan. Tetapi kerelaan un-
tuk setia, taat dan patuh kepada 
ajaran, pesan ataupun perintah 
Kristus harus selalu dipegang 
teguh. Sebab perintah-Nya itulah 
yang dapat menolong mengatasi 
konflik tersebut. 

Ajaran Yesus bukan menen-
tang keluarga sebagai keluarga, 
melainkan bahawa murid-murid 
Yesus harus mempunyai kes-
etiaan  yang lebih besar kepada 
Yesus daripada terhadap anggota 
keluarga mereka. Apabila adalah 
situasi dan situasi yang ekstrem, 
dan harus memilih antara Yesus 
dan keluarga, Yesus menuntut ke-
setiaan mutlak kepada diri-Nya.

Apa yang disampaikan Yesus 
kepada murid-murid-Nya itu dis-
ertai dengan teladan-Nya sendiri, 
iaitu dalam menghadapi salib. 
Ucapan-Nya tentang salib yang 
harus dipikul-Nya sendiri, dan 
tentang orang yang akan kehilan-

gan nyawanya kerana Dia, semua 
itu mencerminkan nasib Yesus 
sendiri sebagai teladan. Iaitu tel-
adan ketaatan kepada Tuhan  yang 
Mahakasih.

Akhirnya pada akhir Injil Ma-
tius hari ini Yesus mengingatkan 
dan memberi hati kepada murid-
murid-Nya. Ditegaskan-Nya 
bahawa murid-murid itu tampil 
sebagai wakil Kristus bila orang 
menerima mereka, bererti men-
erima Kristus. 

Tetapi mereka itu sebenarnya 
bukan hanya menerima Kristus 
saja, melainkan juga menerima 
Bapa-Nya di syurga! Betapa besar 
anugerah Tuhan  yang diberikan 
kepada murid-murid Kristus, yang 
selalu taat, setia, setia  terhadap 
kehendak Tuhan , masing-masing 
dalam situasi dan keadaannya 
sendiri, menurut teladan Yesus 
Kristus Putera-Nya. — iman Ka-
tolik 

HARI MINGGU BIASA KE-13
TAHUN A

Menjadi wakil Yesus dan memikul salib-Nya

2Raja 4:8-11,14-16a; 
Roma 6:3-4,8-11; 

injil matius 10:37-42;
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TAMPIN: Selepas 13 minggu di bawah 
Perintah Kawalan Pergerakan, akhirnya 
beberapa umat Katolik berkesempatan un-
tuk menyertai perayaan Ekaristi pada Hari 
Raya Tubuh dan Darah Yesus di Gereja St 
John Vianney (SJV). 

Selepas Kementerian Perpaduan Nasional 
(MNU) Kementerian Perpaduan Nasional 
(MNU) dan Majlis Keselamatan Nasional 
(NSC) mengumumkan bahawa rumah-ru-
mah ibadat bukan Islam dapat dibuka se-
cara beransur-ansur, pihak berkuasa telah 
meluluskan tiga buah Gereja Katolik/pusat 
Misa di Keuskupan Agung Kuala Lumpur 
untuk memulakan Misa dengan mematuhi 
SOP.

Tiga buah gereja itu ialah SJV, Gereja Our 
Lady Gunung Carmel di Cameron Highland 
dan Pusat Mision Katolik di Kuala Tereng-
ganu. Namun, SJV merupakan paroki ter-
awal di negara ini yang diluluskan oleh 
MNU untuk dibuka seawal 14 Jun. 

 “Saya sangat gembira namun pada masa 
yang sama, berdebar, kerana paroki kami 
merupakan paroki pertama untuk dibuka 
semula. Kami telah bersiap sedia dengan 
teliti, memastikan keselamatan dan men-
genakan SOP yang dianjurkan oleh kera-
jaan dan Keuskupan Agung KL,” kata Fr 
Peter Anthoney. 

Komiti Projek Gereja yang diketuai oleh 
Sdra Jesu Dass Muthu mengongsikan ten-
tang persiapan sebelum membuka pintu 
Gereja untuk Misa umum yang mengambil 
masa seminggu. “Pelbagai usaha telah kami 
lakukan demi memastikan keselamatan 
umat, ini termasuklah membuat penandaan, 
membasmi kuman, menyerahkan prosedur 
kepada Majlis Keselamatan Negara untuk 
diluluskan oleh MNU.”

Hanya 30 orang umat dibenarkan 
mengambil bahagian dalam Misa pada 
14 Jun lalu, termasuk Fr Peter, dua orang 
seminarian, seorang pemuzik dan 28 umat 
paroki. 

Dalam memilih 26 orang umat beriman 
untuk menghadiri Misa publik pertama itu, 
Sdra Jesu mengatakan Komiti Projek telah 
membuat cabutan rawak untuk memilih dua 
dari enam KED. Penyelaras KED kemudi-
annya menyerahkan senarai umat di kalan-
gan mereka yang kurang berisiko iaitu sihat 
tubuh badan, berusia 13 hingga 60 tahun.

Beberapa keluarga masih belum berse-
dia untuk kembali merayakan Misa Kudus 
terbuka. Namun, ada juga umat yang mahu 
datang bersama keluarga namun saya me-

nerangkan serta memohon kepada mereka 
agar memberi kesempatan kepada umat 
lain yang mahu menghadiri Misa. Syukur, 
mereka memahami dan bekerjasama dalam 
hal ini,” jelas Fr Peter.

Pada 12 Jun, Fr Peter telah bertemu den-
gan Pengerusi Jawatankuasa Bertindak 
Kesihatan, Alam Sekitar, Koperasi dan 
Kepenggunaan YB Tuan Veerapan A/L Su-
permaniam, Ketua kes Covid-19 Jabatan 
Kesihatan Daerah Tampin dan Dr Megat 
Jelai untuk memberikan penerangan sing-
kat akan proses pembukaan gereja serta me-
nyerahkan SOP yang diluluskan oleh MNU.

Misa dalam pelbagai bahasa pada 14 Jun 
dijadualkan pada jam 9.00 pagi namun umat 
mula datang seawal jam 7.30 pagi kerana 

mereka perlu mengikuti pelbagai langkah 
keselamatan terlebih dahulu. 

Setiap umat yang datang, terlebih dahulu 
menandai buku kehadiran, memakai topeng 
muka sejurus keluar dari kenderaan, suhu 
badan direkodkan dan diberikan nombor 
untuk duduk di tempat yang disediakan. 

Sebelum pandemik, umat biasanya ber-
jabat tangan atau berpelukan dan berpegan-
gan tangan semasa berdoa. Namun pada 
masa krisis kesihatan ini, kongregasi keli-
hatan seperti robot dan kaku tetapi mereka 
mengikut Misa dengan khusyuk serta patuh 
pada SOP.

Turut  hadir ialah empat orang wakil dari 
MNU, Kementerian Kesihatan dan seorang 
CID dari Polis Di Raja Malaysia. Mereka 
berada di perkarangan Gereja sehingga 
Misa tamat. Syukur, mereka sangat berp-
uas hati dan menghargai semua umat dan 
paderi mematuhi SOP, kata Fr Peter. 

Fr Peter memimpin Misa dalam pelbagai 
bahasa, pembacaan dalam bahasa Manda-
rin dan Tamil, Injil di dalam bahasa Ing-
geris manakala homili disampaikan dalam 
bahasa Malaysia. 

“Tuhan itu sangat berbelas kasihan. Dia 
memainkan peranan dalam membantu dan 
memimpin kita untuk menjaga umat. Dan 
perayaan Tubuh dan Darah Kristus adalah 
hari yang sangat baik untuk memulakan 
kembali Misa,” kata Fr Peter.

Bergantung kepada SOP, Fr Peter men-
yatakan kemungkinan untuk meningkatkan 
jumlah hadirin dari 30 kepada satu per-
tiga iaitu lebih kurang 220 umat dan 100 
pelawat. Sejajar dengan SOP terkini, kami 
dapat menerima 80 orang umat namun ini 
akan dilakukan secara berperingkat,” kata 
Fr Peter. 

Gereja St John Vianney, paroki 
pertama mulakan Misa Kudus umum 

Soalan: Saya melihat ada tradisi yang membe-
narkan perkahwinan di antara sepupu. Tetapi, 
mengapa Gereja melarang praktik tersebut. 
Apa alasan kuat Gereja sehingga melarang hal 
tersebut? — Tony

Sebelum memberikan jawaban tentang pertan-
yaan “perkahwinan sepupu” itu dilarang oleh 
Gereja, sebaiknya kita perlu mengenal dahulu 
mengenai perkahwinan sedarah (consaguinitas).

Perkahwinan sedarah merupakan bentuk 
perkahwinan yang dilakukan oleh mereka yang 
masih memiliki hubungan langsung, iaitu relasi 
satu garis keturunan: ibu bapa – anak, datuk/
nenek — cucu, atau garis menyamping (colateral 
line): perkahwinan dengan anak buah atau 
perkahwinan antara saudara sepupu.

Menurut ajaran Gereja, perkahwinan sedarah 
seperti ini tidak dapat dilakukan dalam garis 
lurus mahupun garis menyamping sampai tingkat 
keempat. Hal ini ditegaskan oleh Gereja dalam 
Kitab Hukum Kanonik: “Tidak sahlah perkah-
winan antara mereka semua yang mempunyai 
hubungan darah dalam garis keturunan ke atas 
dan ke bawah, baik yang sah mahupun yang nat-
ural” (Kan 1091§1); dan “Dalam garis keturunan 
menyamping, perkahwinan tidak sah sampai 
dengan tingkat keempat” (Kan 1091§2).

Pernyataan Hukum Kanonik tersebut bukan 
tanpa dasar atau sekadar larangan yang dilaku-
kan oleh Gereja tanpa pemahaman medikal yang 

benar.
Sebaliknya, pernyataan itu memiliki keabsahan 

yang didasarkan oleh dunia genetika di mana 
perkahwinan yang dilangsungkan oleh mereka 
yang berhubungan darah akan menyebabkan 
penyakit-penyakit genetik.

Penyakit-penyakit ini telah terbukti pada ban-
yak orang yang telah melangsungkan perkah-
winan sedarah. Berdasarkan penelitian, penyakit-
penyakit genetik yang sering terjadi adalah sep-
erti kematian bayi, cacat lahir, kebutaan, kesuli-
tan belajar, gangguan pendengaran dan gangguan 
metabolisme.

Selain pemahaman dunia genetika, Gereja mel-
akukan larangan tersebut atas dasar hukum 
kudrat bahawa perkahwinan antara saudara seda-
rah tidak dapat dibenarkan, lebih-lebih perkah-
winan saudara sekandung atau perkahwinan ayah 
dan anak perempuan, atau ibu dan anak lelaki; 
termasuk juga perkahwinan antara datuk atau 
nenek dengan cucu-cucunya.

Sikap Gereja ini tegas dan tidak dapat diubah 
meskipun ada budaya yang memungkinkan 
perkahwinan sedarah (incest) seperti ini dilaku-
kan. Dengan kata lain, Gereja tidak pernah mem-
berikan kemungkinan untuk melangsungkan 
sebuah perkahwinan yang berhubungan darah 
satu garis lurus atau dalam garis menyamping 
tingkat kedua (bdk. KHK kan 1091§4).

Apabila Hukum Gereja telah menyatakan 
demikian, “Apakah mungkin perkahwinan antara 

sepupu itu?” Gereja membezakan hukum menja-
di dua: hukum Ilahi dan hukum Gereja. Dalam 
hal perkahwinan antara sepupu, larangan perkah-
winan ini merupakan larangan yang dibuat oleh 
hukum Gereja (otoritas Gerejawi). Maka, seba-
gaimana prinsip Gereja, hukum yang bukan dari 
Tuhan atau yang dibuat oleh otoritas Gereja 
masih boleh mendapatkan dispensasi.

Dengan demikian, perkahwinan antara sepupu 
masih mungkin dilakukan. Namun, Gereja tidak 
sembarangan untuk menyatakan perkahwinan 
antara sepupu itu dapat dilaksanakan. Contoh di 
Indonesia yang seringkali terjadi adalah dalam 
budaya Batak. Gereja sangat berhati-hati dengan 
perkahwinan seperti itu. Gereja tetap menyuara-
kan supaya perkahwinan sedarah tidak dilang-
sungkan dengan alasan yang telah disebutkan 
tadi iaitu atas dasar perubatan.

Mereka yang hendak melakukan perkahwinan 
antara sepupu ini memerlukan dispensasi dari 
uskup (Ordinaris Wilayah). Ini bermakna bahawa 
perkahwinan masih boleh dilangsungkan asalkan 
secara pasti telah dibuktikan tidak ada halangan 
atau bukan perkahwinan antara saudara kandung.

Meskipun ada kemungkinan antara sepupu 
masih dilangsungkan, Gereja tetap mengajak 
agar umat Katolik tidak melakukannya supaya 
dapat menghindari bentuk-bentuk penyakit yang 
tidak diinginkan dalam kehidupan anak-anak 
sebagaimana bukti medik yang telah ditemui. — 
Fr Yohanes Benny Suwito, hidupkatolik. com

Perkahwinan antara sepupu dalam Gereja Katolik, 
dibenarkan atau tidak? 
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Sahabat kecil Yesus

Dan barangsiapa mem-
beri ______ sejuk 
__________sajapun ke-
pada salah seorang yang 
________ ini, kerana ia 
murid-Ku, Aku berkata 
kepadamu: Sesung-
guhnya ia tidak akan 
____________upahnya 
dari padanya.
(Mat 10: 42) 

kecil 
air

kehilangan 
secangkir

Barangsiapa menyambut kamu, ia menyambut Aku,  dan 
barangsiapa menyambut Aku, ia menyambut Dia yang 

mengutus Aku (Matius 10: 40) 

Dan barangsiapa memberi air sejuk secangkir sajapun kepada salah seorang yang kecil ini, kerana ia murid-Ku, Aku berkata 
kepadamu: Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." (Matius 10:42) 

Cari 14 perbezaan pada gambar di bawah. 

Hello adik-adik,

Apa khabar? Auntie tahu, ramai adik-
adik yang berasa rimas kerana keban-
yakan masa kita harus tinggal di rumah. 
Namun, adik-adik teruskan bersabar 
kerana tindakan untuk kekal berada di 
rumah adalah semata-mata untuk kes-
elamatan kita.

Adik-adik, Yesus berkata bahawa 
sesiapa yang mengasihi ibu bapa lebih 
daripada Tuhan, tidak layak menjadi 
pengikut-Nya. 

Sebenarnya Yesus tidak bermaksud 
agar kita tidak menghormati ibu bapa, 
sebaliknya Yesus mengajar kita untuk 
mengutamakan Tuhan. 

"Ibu bapa" yang dimaksudkan oleh 

Yesus di sini ialah "zon selesa" kita. 
Sebagai contoh, mungkin ada adik-adik 
yang terpanggil untuk mewartakan Injil 
di tempat yang jauh tetapi menangguh-
kannya kerana tidak mahu meninggalkan 
'zon selesa'.

'Zon selesa' ini adalah dalam bentuk 
kesenangan atau material duniawi. 

Kesenangan duniawi ini tidak kekal dan 

penghalang besar dalam kita mengikuti 
Yesus.

Oleh itu adik-adik, mari kita mohon 
kekuatan dari Roh Kudus agar kita dapat 
keluar dari 'zon selesa' kita agar berani 
menjadi 'askar-askar' kecil Yesus. 

Salam sayang
Auntie Melly 

Mari Mewarna 
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Tim Belia Sacred Heart KK pimpin 
relay doa rosari global

KOTA KINABALU: Malaysia menyertai 
85 buah negara yang lain untuk berdoa 
rosari bersama bagi para paderi pada 19 
Jun. Disiarkan secara langsung mela-
lui Youtube, Katedral Hati Kudus Kota 
Kinabalu mengetuai Relay Doa Rosary 
Global pada jam 8.00 malam dalam mis-
terium Sedih. 

Tim Pastoral Belia Paroki Katedral Hati 
Kudus memainkan peranan dalam men-
gusahakan penyertaan dalam doa rosari 
global tersebut. Aline Lim, ko-ordinator 
tim belia mengatakan inisiatif itu meru-
pakan bagi meraikan Pesta Hati Kudus 
sempena Hari Paroki Katedral tersebut. 

Aline menerangkan bahawa Pesta Hati 
Kudus Yesus sentiasa dirayakan ber-
sama Hari Doa Pengudusan para Paderi 
Sedunia. Tim belia itu telah menulis ke-
pada WorldPriest akan hasrat mereka 

menyertai relay rosari tersebut. Maka, 
pada tahun ini, tim belia Paroki Hati Ku-
dus dimasukkan dalam senarai program 
sedunia tersebut. 

Sepanjang hari pada 19 Jun, pelbagai 
lokasi di seluruh dunia mendoakan mis-
terium-misterium rosari. Di Kota Kina-
balu, para belia berdoa misterium Sedih. 
Sebagai persiapan, para belia telah men-
gadakan sembilan hari Novena kepada 
Hati Kudus Yesus bermula 11 – 19 Jun. 
Material-material novena telah disedia-
kan oleh WorldPriest. 

WorldPriest Apostolate merupakan or-
ganisasi komunikasi profesional umat 
awam yang ditubuhkan pada tahun 
2013 yang bermatlamat menyatakan 
martabat, keindahan dan anugerah ke-
paderian kepada Yesus Kristus kepada 
manusia. 

KOTA KINABALU: Tim Pas-
toral Belia Paroki Hati Kudus, 
Kota Kinabalu telah berjaya 
memimpin doa rosari sem-
pena doa tahunan Relay Ro-
sari Global untuk Pengudusan 
para Paderi pada 19 Jun. Pro-
gram ini telah disiarkan mela-
lui Youtube mereka,  “Sacred 
Heart Cathedral, Kota Kina-
balu”. 

Ia dimulakan den-
gan Eksposisi Sakramen 
Mahakudus,diikuti Ibadat 
Harian, perkongsian daripada 
Seminarian Sylvester Wong, 
homili daripada Father Paul 
Lo, berkat apostolik Bapa Suci 
dan diakhiri dengan Adorasi.

Semasa menyampaikan 
perkongsian panggilannya 
sebagai seminarian, Sem. Syl-
vester yang baru tamat latihan 
pastoral selama empat bulan 
di paroki Ranau mengatakan 
panggilannya ‘biasa-biasa’ sa-
haja, tidak ada yang dramatik.

Namun, bagi yang menden-
gar, perkongsian panggilan itu 
memberi inspirasi kepada para 
belia kerana seminarian itu se-
benarnya sudah pun menge-

capi hidup dan kerjaya yang 
selesa. Memiliki Ijazah dalam 
Kejuruteraan, Sem. Sylvester 
pernah bekerja di Singapura, 
Jerman dan pelbagai tempat di 
dunia. Tetapi dia merasakan 
meskipun hidupnya sudah 
selesa, hatinya tidak tenang. 
Panggilan menjadi paderi itu 
semakin kuat apabila menyer-
tai pelayanan Young Adult di 
Singapura.

Kini Sem. Sylvester telah 
pun menghabiskan enam ta-
hun setengah di seminari 
Kolej Sto Petrus Kuching. Be-
liau memohon doa umat leb-
ih-lebih lagi pada hari yang 
istimewa ini agar beliau tabah 
dan kuat dalam menamatkan 
pengajiannya yang berbaki se-
tahun lagi. 

Fr Paul di dalam homilinya 
menekankan akan kepent-
ingan perayaan Hati Kudus 
Yesus yang melambangkan 
betapa dalam dan agungnya 
cinta kasih Yesus terhadap se-
luruh umat manusia. Katanya, 
jika melihat imej Hati Kudus 
Yesus ia mempunyai banyak 
lambang, misalnya lambang 

Salib sebagai kemenangan 
Yesus, api yang melingkari 
hati sebagai cinta kasih Yesus 
yang tidak pernah padam ter-
hadap kita biar pun kita beru-
lang kali melukai hati-Nya 
dengan dosa dan kesilapan 

kita.
Fr Paul juga mengucapkan 

terima kasih kepada belia dan 
umat yang mengikuti doa ro-
sari itu. “Anda mengikuti doa 
ini kerana anda mahu kami, 
para paderi memiliki hati sep-

erti Yesus, yang lemah lembut, 
berbelas kasihan dan rela ber-
korban demi domba-domba-
Nya. Selepas homili, Fr Paul 
membacakan berkat apostolik 
daripada Sri Paus Fransiskus 
yang mengikuti acara tersebut. 

Kaum muda sertai rakan seiman seluruh 
dunia mendoakan para paderi 
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VATIKAN: Doa Litani Santa Per-
awan Maria atau Litani Loreto 
yang biasa didoakan  pada akhir 
Rosari kini mendapat tambahan 
tiga doa lain iaitu “Bonda yang 
berbelas kasih”, “Bonda hara-
pan”, dan “Penghibur Kaum Mi-
gran”. Penambahan oleh Sri Paus 
Fransiskus itu diumumkan oleh 
Kongregasi untuk Ibadah Ilahi 
dan Disiplin Sakramen pada Pesta 
Hati Tersuci Santa Perawan Ma-
ria, 20 Jun 2020.

Dalam surat kepada para ketua 
konferensi para uskup  di seluruh 
dunia, Prefek Kongregasi untuk 
Ibadah Ilahi dan Disiplin Sakra-
men Kardinal Robert Sarah dan 
Setiausahanya, Uskup Agung Ar-
thur Roche, menulis bahawa se-
lama berabad-abad, umat Kristian 
telah menggunakan doa-doa dan 
gelar-gelar tidak terhitung jum-
lahnya untuk memohon kepada 
Perawan Maria, “sebagai cara 
yang istimewa dan pasti untuk 
perjumpaan dengan Kristus.”

“Mengacu masa kini, yang 
ditandai oleh perasaan tidak 
pasti dan gentar, Umat Tuhan, 
dengan penuh iman memohon 
kepadanya, kasih sayang sepe-

nuhnya dan kepercayaan,” tulis 
mereka. “Mencermati perasan ini 
dan menyambut keinginan yang 
terungkap,” jelas kongregasi 
itu, “Sri Paus Fransiskus, ingin 
menyampaikan agar doa ‘Mater 
misericordiæ’, ‘Mater spei’, dan 
‘Solacium migrantium’ dimasuk-
kan dalam formularium litani San-
ta Perawan Maria, yang disebut 
‘Litani Loreto’.”

Sesuai urutan, maka doa, 
“Bonda berbelas kasih” dimasuk-
kan setelah “Bonda Gereja,” dan 
“Bonda harapan” setelah “Bonda 
Rahmat Ilahi,” kemudian “Peng-
hibur kaum migran” setelah “Per-
lindungan orang berdosa” 

Dalam sebuah wawancara, 
Uskup Agung Roche menjelaskan 

doa-doa itu “menanggapi kenyat-
aan waktu saat kita hidup.” Ka-
tanya lagi, ramai orang di seluruh 
dunia, yang menderita banyak hal, 
bukan setakat  Covid-19, tetapi 
terdapat golongan yang terpaksa 
atau dipaksa meninggalkan rumah 
mereka kerana peperangan dan 
mereka - memohon pertolongan 
Bonda Maria. 

Uskup Agung Roche mengata-
kan, Bapa Suci ingin menanggapi 
momen ini dengan memasukkan 
doa-doa itu. Msgr Roche men-
unjukkan, doa-doa itu bukan hal 
baru kerana doa-doa itu adalah se-
baharian tradisi Gereja yang telah 
ada sejak berabad yang lalu, con-
tohnya seperti doa dan nyanyian 
pujian, “Salam Ya Ratu, Bonda 
yang berbelas kasih, dan harapan 
kami …”.

“Semua doa ini,” kata Msgr 
Roche, “telah dimasukkan ke 
dalam Litani Loreto, yang di-
gemari dan diucapkan berulang 
kali oleh umat seluruh dunia dan 
pada ketika ini, doa yang ditam-
bah itu menjawab keperluan nyata 
yang ada di dunia kita hari untuk 
memohon bantuan Bonda Maria.” 
— media Vatikan 

GENEVA: Pemerhati Takhta Suci 
untuk PBB dan Organisasi Antara-
bangsa lainnya di Geneva, Uskup 
Agung Ivan Jurkovič menyampai-
kan sebuah pernyataan atas nama 
Tahta Suci dalam Sesi ke-43 dari 
Dewan Hak Asasi Manusia tentang 
Rasisme, 18 Jun 2020.

Sesi itu diusulkan oleh sekum-
pulan negara yang dipimpin oleh 
Burkina Faso tiga hari sebelumn-
ya. Dalam pernyataan itu, Msgr 
Jurkovič menyatakan, “Takhta Suci 
mengulangi keyakinannya yang 
konsisten dan tegas bahawa dis-
kriminasi perkauman  dalam segala 
bentuknya benar-benar tidak dapat 
ditoleransi.”

Dasarnya, tegas Msgr Jurkovič, 
“semua anggota keluarga manusia, 
yang diciptakan menurut gambar 
dan rupa Tuhan memiliki martabat 
yang sama, tanpa memandang etnik, 
bangsa, jenis kelamin, asal usul, bu-
daya atau agama mereka.” 

Dengan demikian, adalah tang-
gung jawab negara untuk “men-
gakui, membela dan meningkatkan” 
hak asasi dasar setiap orang. Uskup 
Agung itu kemudian mengutip cer-
amah Sri Paus Fransiskus, 26 Ok-
tober 2015, yang diberikan dalam 

P e r t e m u a n 
Para Peserta 
Ziarah Gipsi, 
“ Wa k t u n y a 
telah tiba men-
gakhiri pra-
sangka kuno, 
anggapan dan 
saling curiga 
yang sering 
kali menjadi 
dasar diskrimi-

nasi, rasisme dan xenofobia. Tidak 
ada yang harus merasa terping-
gir, dan tidak ada yang berwenang 
menginjak-injak martabat dan hak-
hak orang lain.”

Uskup agung itu mengakhiri pern-
yataannya dengan memetik kata-ka-
ta Sri Paus Fransiskus dalam Audi-
ensi Umum 3 Jun 2020, “Kita tidak 
dapat mentoleransi atau menutup 
mata terhadap rasisme dan penga-
niayaan dalam bentuk apa pun dan 
juga mendakwa membela kesucian 
setiap kehidupan manusia. Kita juga 
harus mengakui bahawa kekerasan 
merosak diri sendiri dan menghan-
curkan diri sendiri. Tidak ada yang 
diperoleh dengan kekerasan dan be-
gitu banyak yang hilang.” – Media 
Vatikan 

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
menyeru kepada umat beriman 
agar lebih sedar akan perlunya 
melindungi para pelarian  dan 
migran di tengah-tengah mening-
katnya jumlah orang yang dijang-
kiti oleh penyakit virus corona.

Berbicara kepada para penzia-
rah di Vatikan setelah doa Angelus 
pada 21 Jun, Sri Paus mengatakan 
pandemik  ini menyoroti perhatian 
khusus untuk memastikan perlind-
ungan yang diperlukan bagi para 
pelarian .

Uskup Roma itu mengajak umat 
beriman untuk berdoa memohon 
komitmen yang baru dan efektif 
untuk melindungi mereka yang 
terpaksa melarikan diri dari tem-
pat asal mereka kerana mahu 
menyelamatkan diri dan keluarga 
dari situasi bahaya besar, kelapa-
ran atau kemiskinan. 

Pada tarikh 20 Jun, PBB mer-
ayakan  Hari Pelarian  Sedunia, 
sebuah peringatan antarabangsa 
yang bertujuan meningkatkan kes-
edaran akan situasi para pelarian  
di seluruh dunia.

Berbicara kepada para penzia-
rah di Vatikan setelah doa Angelus 

pada 21 Jun, Sri Paus mengatakan 
pandemik  ini menyoroti perhatian 
khusus untuk memastikan perlind-
ungan yang diperlukan bagi para 
pelarian .

Bapa Suci mengajak umat 
beriman untuk berdoa memohon 
komitmen yang baharu dan efek-
tif untuk melindungi mereka yang 
terpaksa melarikan diri dari tem-
pat mereka sebagai akibat dari 
situasi bahaya besar bagi mereka 
atau keluarga mereka.

Dalam kesempatan itu, Kardinal 
Charles Maung Bo dari Yangon 
mengatakan bahawa orang-orang 
yang dipindahkan secara paksa 
berisiko dijangkiti penyakit coro-
navirus. 

“Mereka sering dalam pelarian, 
berkelompok, tanpa adanya rawa-

tan kesihatan yang memadai,” 
kata presiden Federasi Konferensi 
pada Uskup  Asia.

Prelatus itu juga menyatakan 
bahawa “perpecahan dan konflik 
menjadi penyebab utama migrasi 
paksa di dunia dan di Asia.”

Kardinal Bo dalam pernyataan-
nya pada 21 Jun memperingatkan 
bahawa “jika orang terus diusir 
dari rumah mereka, kita akan tetap 
menjadi dunia dalam krisis.”

Bo menyeru kepada para pem-
impin di seluruh Asia untuk 
“mengatasi rasisme endemik dan 
retorika kebencian yang ada di 
masyarakat kita yang khususnya 
mempengaruhi perlakuan terha-
dap migran yang tidak berdoku-
men, pelarian, dan pencari suaka.”  
— ucanews.com 

Di tengah-tengah 
pandemik, Bapa Suci 
seru lindungi para 
pelarian dan migranTAKHTA SUCI: Vatikan telah me-

nerbitkan  dokumen setebal 200 
halaman yang bertujuan untuk 
menginspirasi dan membimbing 
umat beriman untuk mewujudkan 
iman mereka dalam tindakan untuk 
menyokong ekologi integral dan 
kepedulian terhadap penciptaan.

Pada peringatan kelima ensiklik  
Laudato Si, Sri Paus Fransiskus  
pada 18 Jun, Takhta Suci menerbit-
kan  panduan bagi umat Katolik dan 
pejabat-pejabat gereja tentang cara 
mengeluarkan tindakan ekologi  
yang konkrit.

Dokumen berjudul On the Jour-
ney for Care of the Common Home, 
disusun oleh dikasteri untuk ekologi 
integral yang dibentuk pada 2018. 

Panduan ini menawarkan “ori-
entasi pada tindakan umat Katolik 
dalam dimensi sekular dan untuk 
menyeru setiap orang Kristian un-
tuk memeriksa perilaku mereka 
sendiri, dan dalam kehidupan seha-
ri-hari. 

Dokumen ini adalah “panduan 
pengguna” tentang cara mencapai 
pemulihan ekologi  dan menerap-
kan langkah-langkah konkrit, antara 
lain seperti diet peribadi, berkongsi 
kenderaan (carpooling), kitar semu-
la , pemulihan sumber energi kotor.

“Keadaan darurat kesihatan, 

kesepian, dan keterasingan yang 
diakibatkan oleh tindakan untuk 
memerangi penularan tiba-tiba 
menempatkan kita di hadapan kera-
puhan kita sebagai makhluk yang 
terbatas dan memanggil kita untuk 
menemukan atau menemukan kem-
bali apa yang penting dalam hidup 
kita,”ujar dokumen itu.

Kepedulian terhadap orang mis-
kin dan alam sekitar “tidak dapat 
acuh tak acuh lagi” di tengah pan-
demik coronavirus.

Dokumen ini terdiri dari 12 baha-
gian  tematik, masing-masing dimu-
lai dengan kutipan dari Laudato si’. 
Setiap bahagian  diakhiri dengan 
tindakan yang diambil dan contoh 
“praktik terbaik” dari kumpulan-
kumpulan Katolik dan konferensi 
para uskup di seluruh dunia dalam 
merawat rumah bersama.

Dokumen ini memiliki dua bab 
yang didedikasikan untuk “Pendidi-
kan dan Mengekalkan Ekologi ”dan 
“Ekologi Integral dan Pembangu-
nan Manusia Integral.”

Dokumen tersebut juga men-
dorong perubahan dalam cara ma-
nusia memandang penciptaan, se-
mangat dialog, dan kesedaran akan 
keterkaitan antara masalah-masalah 
mendesak dunia pada ketika ini. — 
ucanews.com 

Vatikan terbitkan panduan 
‘Peduli Rumah Bersama’

Intervensi Takhta Suci untuk 
PBB: Rasisme tidak boleh 
dibiarkan 

Sri Paus menambah doa pada 
litani SP Perawan Maria 

Uskup Agung 
Ivan Jurkovič
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Pesta Santa Anna di Bukit Mertajam yang 
merupakan perayaan sepuluh hari pada min-
ggu terakhir bulan Julai setiap tahun, meng-
himpunkan ramai penziarah muhibah dari pel-
bagai bangsa, kepercayaan, tradisi dan agama 
di Shrine St. Anna, yang mewujudkan tanda 
nyata dan ungkapan harmoni yang sejati. 

Perayaan Sta. Anna yang merangkumi Per-
ayaan secara langsung Misa dalam semua 
bahasa utama iaitu Bahasa Malaysia, Bahasa 
Tamil, Bahasa Inggeris dan Mandarin, Ado-
rasi kepada Sakramen  Mahakudus, Novena 
selama sembilan hari kepada Sta. Anna yang 
memintanya pertolongannya, dan sejumlah 
besar devosi peribadi yang menghormati Sta. 
Anna melalui doa dan petisyen, akan diraya-
kan tahun ini dari 24 Julai 2020 - 2 Ogos 2020 
melalui cara digital yang dapat diakses oleh 
semua orang.

Ini boleh diikuti melalui laman web rasmi: 
www.minorbasilicastAnnabm.com yang akan 
tersedia mulai 1 Julai 2020 dan seterusnya

Dengan semangat pemikiran dan hati Ke-
baikan Umum, perhimpunan besar-besaran di 

kalangan penziarah dan pendevosi di Shrine 
Sta. Anna dan Basilika Minor Sta. Anna san-
gat penting tidak akan diadakan memandang-
kan keadaan semasa yang kita hadapi akibat 
Pandemik Covid-19. Oleh yang demikian, 
Perayaan tahun ini tidak akan dirayakan 
dengan cara tradisional yang telah lama dia-
malkan. Misi untuk mengasihi dan melayani 
orang lain melalui Perayaan Sta. Anna, akan 
diteruskan dengan cara yang lebih Kreatif, 
Inklusif dan Membangun Hubungan, sehing-

ga tetap dapat menjangkau ribuan penziarah 
yang setia berkumpul di shrine suci ini setiap 
tahun dari dekat dan jauh.

Upacara Perasmian pengangkatan Ger-
eja Sta. Anna kepada Basilika Minor, sebuah 
model aktiviti Liturgi dan Pastoral di Keusku-
pan Pulau Pinang dan wilayah ini sebagai 
shrine ziarah, yang dijadualkan pada 2 Ogos 
2020 juga ditunda di kemudian hari dan tarikh 
baharu akan diumumkan.

Saya mengucapkan syukur dan terima kasih 
yang tulus kepada seluruh umat Tuhan dan 
pendevosi Sta. Anna atas sokongan mereka 
yang sungguh-sungguh dan penuh doa dalam 
menempuh masa-masa yang sukar ini. Selama 
berbulan-bulan, ketika gereja-gereja ditutup, 
patung Sta. Anna telah diletakkan berdekatan 
pintu masuk utama di mana ia dapat dihormati 
oleh mereka yang melintasi Gereja Sta. Anna, 
Bukit Mertajam.

Memandangkan  Gereja dan Shrine Sta. 

Anna ditutup untuk orang ramai semasa Per-
ayaan Sta. Anna dari 24 Julai 2020 - 2 Ogos 
2020, salah satu patung asli dari Shrine akan 
dibawa keluar di pintu masuk utama, semen-
tara patung asli yang lain berada di dalam 
Shrine yang dapat dilihat dalam laman web 
rasmi melalui siaran langsung untuk devosi 
umum. Lebih banyak maklumat mengenai 
Pesta Sta. Anna tahun ini boleh diperolehi di 
laman web rasmi yang dinyatakan di atas mu-
lai 1 Julai 2020.

Saya menyampaikan solidariti saya dengan 
semua penziarah dan pendevosi Sta. Anna, 
sambil kita berharap dan berdoa agar dapat 
merayakan Pesta Sta Anna pada tahun hada-
pan dengan cara biasa. Semoga Tuhan mem-
berkati anda semua dan selalu.

Rt Rev. Dato’ Sebastian Francis, D.D., DSPN 
Uskup Katolik Titular Pulau Pinang 
17 Jun 2020

Tiada ziarah ke Sta Anna pada tahun 
ini, hanya siaran langsung 

THE TITULAR ROMAN CATHOLIC 
BISHOP OF PENANG 

KEUSKUPAN PULAU PINANG 

1. BANGKU KELUARGA 
Kami ingin mendorong keluarga yang 
tinggal di bawah satu bumbung untuk 
duduk bersama semasa Misa. Atas sebab 
ini, kami telah menetapkan satu bahagian 
setiap gereja sebagai bangku keluarga. 
Pengaturan ini juga akan meningkatkan 
kapasiti gereja secara keseluruhan dengan 
jarak sosial.

Butir-butir terperinci tentang bangku 
Keluarga 

I. Untuk memenuhi syarat bagi bangku 
keluarga, ia mestilah disediakan untuk 
keluarga dari rumah yang sama, mini-
mum empat ahli keluarga dan maksi-
mum enam anggota menghadiri Misa 
bersama. Semasa anda menempah tem-
pat duduk, tempahlah bangku keluarga 
agar anda dapat duduk bersama-sama 
tanpa penjarakan sosial. 
2.Bagi keluarga yang memiliki tiga 
orang ahli atau kurang, sila tempah 
tempat duduk individu. 
3.Setiap bangku keluarga dipisahkan 
dengan jarak satu meter dari tempat 
duduk seterusnya. 
4. Semasa menghadiri Misa semua 
SOP yang lain harus dipatuhi.

2. JADUAL MISA HUJUNG MING-
GU  27-28 JUN 
Jadual Misa kekal sama seperti minggu 
lalu. Tempahan dibuka dari jam 8.00 pagi 
hingga 5.00 petang pada hari Khamis dan 
Jumaat; Sabtu 8.00pagi-12.00 tengah hari. 
Tidak ada had untuk jumlah tempahan 
setiap panggilan.

Katedral St Joseph ((Tel: 011 1074 8873)
l Sabtu Misa Senja 6.00ptg (Eng) 

lSabtu 7:00pagi (Mandarin) 
lAhad 9:00pagi (Mandarin) Dengan si-
aran langsung 
lAhad: 11:00pagi (BM) Dengan siaran 
langsung  
lAhad: 5:00ptg (Eng) Dengan siaran 
langsung.   

Gereja Carmelite  (Tel: 011 1087 7325) 
lAhad  7:00 pagi (Eng) 
l Ahad  9:00pagi (Eng) 

Gereja Mater Dei (CMD) (Tel: 011 1087 
7320) 
lSabtu Misa Senja 6.00ptg (Eng/BM) 
lAhad Misa Tempat Parking 7:00pagi 
(Eng/BM) 
l Ahad  9:30pagi (lban) 
lAhad 1I:30pagi(Iban) 
l Ahad 5:00ptg (Iban) 

Gereja St Anthony , Tudan (Tel: 011 
1087 7322) 
l Sabtu Misa Senja  6.00ptg (BM) 
l Ahad  7:00 pagi (BM) 
l Ahad  9:00pagi (BM) 
lAhad 5:00 ptg  (BM) 

3. MISA HARIAN
Misa harian akan bermula di Katedral 
St Joseph jam 7.00pagi dan 5.30 petang; 
Gereja Carmelite jam 6.15 pagi dan Ger-
eja Mater Dei jam 6.30 pagi. Tidak perlu 
menempah. 

4. PENGAKUAN
Ada pengakuan 30 minit sebelum setiap 
Misa dan juga atas permintaan. Anda 
boleh membuat temu jadi dengan paderi 
untuk melakukan pengakuan di pejabat 
mengikut waktu pejabat. 

5.MISA DI PARKIR KERETA, 
GEREJA MATER DEI (CMD)

Misa di tempat letak kereta diadakan setiap 
hari Minggu pada jam 7.00 pagi di CMD. 

Peringatan:
1.Tidak perlu menempah. Siapa cepat dia 
dapat. Tempat Letak Kereta dapat me-
nampung 200 kereta dengan jarak sosial. 
2.Kanak-kanak di bawah 12 tahun tidak 
dibenarkan. 
3.Mereka yang mempunyai tanda-tanda 
demam, batuk, selesema dan sesak nafas 
tidak dibenarkan. 
4. Penunggang motosikal tidak dibenar-
kan.
5. Sila bawa sanitizer tangan untuk mem-
bersihkan tangan sebelum menerima 
komuni. Warden juga akan menyembur 
sanitizer untuk anda jika diperlukan.
6. Tandas tidak akan dibuka kecuali ke-
cemasan. Sila gunakan tandas di rumah 
sebelum hadir Misa.  
7. Jangan keluar dari kenderaan anda 
apabila berada di perkarangan gereja. 

6. MAKSIMA BILANGAN INDIVIDU 
UNTUK SATU MISA
Kerajaan telah menambah jumlah bilan-
gan umat dalam satu Misa dari 100 orang 
kepada 250 orang. Kami yang mematuhi 
had 250 umat bermula Misa hujung Min-
ggu 27-28 Jun. Berikut merupakan jumlah 
maksima bagi setiap gereja dengan jarak 
sosial:

Katedral St Joseph : 181 
Gereja  Mater Dei (CMD): 450 
Gereja Carmelite : 184 
Gereja St Anthony, Tudan: 129

Keuskupan Miri: Maklumat terkini Misa 
hujung minggu, bangku untuk keluarga 
dan Misa di parkir kereta 

Kepada Semua Paderi Paroki dan Paroki di Keusku-
pan Malacca Johore 

Pembukaan Gereja, Memulakan Ibadat 

Ini merupakan susulan Garis Panduan Pastoral Uskup 
No.22 bertarikh 17 Jun 2020. 

Selepas perbincangan dan dialog dengan pelbagai 
pegawai kerajaan, Jabatan Perpaduan Negara Negeri 
Melaka (tetapi BUKAN Negeri Johor) telah memberi 
kebenaran bagi paroki kita untuk dibuka semula.

1. Pengumuman MKN untuk membuka dan memulai 
ibadat dengan kapasiti 1/3 dan mematuhi SOP yang di-
berikan, adalah garis panduan pertama.

2. JPN Negeri telah mengizinkan kita untuk memu-
lakan tanpa perlu mendaftar; mengingatkan kita agar 
mematuhi arahan Persekutuan atau MKN (di atas) dan 
pemeriksaan akan dilakukan.

a. Menjelang 4 Julai, hantarkan borang permohonan 
yang ditandatangani kepada Uskup untuk persetu-
juan. (Rujuk lampiran senarai semak).
b. Pada 4 Julai, serahkan borang permohonan bertan-
datangan kepada uskup untuk diluluskan. 
c. Hanya yang diluluskan bermula pada 5 Julai (atau 
sesudahnya). Mulakan dengan satu Misa di satu 
pusat. Perbaiki kelemahan. Kemudian, tingkatkan 
kekerapan Misa pada minggu kedua. Seterusnya, 
perkenalkan Misa harian. 
d. Pemantauan ketat oleh Pasukan Respons Paroki 
atau Pasukan Kesihatan Paroki harus dikuat kuasa-
kan. 

Semoga pembukaan gereja anda diberkati dan semoga 
dewan puji-pujian dipenuhi kembali dengan doa, pujian 
dan tanggapan orang-orang beriman.

Bersama Membina Kerajaan-Nya 

+Rt Rev Bernard Paul, D.D.
Uskup Malacca Johore

Garis Panduan 
Pastoral pembukaan 
Gereja Keuskupan 
Malacca Johore

Kenyataan Media 



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 28, 2020 

MIRI: Gereja Mater Dei di Lutong, di 
Miri adalah gereja pertama yang mem-
punyai Misa di tempat letak kereta pada 
21 Jun 2020. Ini merupakan cara baharu 
umat Katolik dalam memenuhi kewaji-
pan iman mereka sambil mematuhi pen-
jarakan sosial bagi memutuskan ranta-
ian Covid-19. 

Lebih 100 buah kenderaan telah me-
menuhi ruang letak kereta. Para pe-
mandu mematuhi peraturan SOP iaitu 
setiap kereta diletakkan selang satu lot. 
Umat yang tidak dapat memasuki atau 
belum bersedia menghadiri Misa umum, 
berada dalam kereta sehingga tamat 
Misa dan Komuni dibawakan kepada 
mereka. Sebelum Komuni, para petugas 

Gereja terlebih dahulu, membawa sabun 
bebas air dari satu kereta ke kereta lain, 
memastikan mereka yang berada di 
dalam membersihkan tangan mereka.   

Uskup Richard Ng berasa gembira 

melihat kehadiran ramai umat semasa 
Misa Kudus di lapangan letak kereta 
dan mengatakan, bagi Misa yang beri-
kutnya, umat mungkin diminta untuk 
mendaftarkan diri sebelum menghadiri 

Misa bagi mengelakkan kesesakan di 
tempat letak kereta. Buat masa ini, bagi 
mereka yang berada dalam kenderaan 
ketika Misa tidak perlu menempah dan 
berasaskan layanan “siapa cepat dia da-
pat”. 

Prelatus itu menyeru semua hadirin 
agar menyampaikan kepada rakan-rakan 
lain bahawa mereka yang berisiko tinggi 
dijangkiti seperti warga emas, tetap da-
pat menghadiri Misa dengan berada di 
dalam kereta. 

Walaubagaimanapun, umat diingatkan 
tidak membawa kanak-kanak di bawah 
12 tahun menghadiri Misa seperti mana 
yang digariskan oleh kerajaan demi 
membendung penyebaran Covid-19. 

Umat kembali raya Misa Kudus 
di Keuskupan Keningau 

KENINGAU:  “Saya bersyukur ke-
pada Tuhan kerana pihak berkuasa 
membenarkan Umat Kristian mer-
ayakan Misa kudus di Gereja-Ger-
eja Pusat dan juga Ibadat Komuni 
di Chapel-Chapel khusus pada Hari 
Minggu, walaupun bilangan kehad-
iran umat terhad untuk mematuhi 
SOP. 

Melihat kehadiran umat yang ter-
had ini, sangat mengharukan dan 
menyedihkan saya. Akan tetapi kita 
perlu menyedari, sabar dan beker-
jasama bagi memutuskan ranta-
ian pandemik Covid-19. Mari kita 
teruskan doa dan keyakinan kita 
terhadap Tuhan bahawa Dia tetap 
menyertai dan mengambil peduli 
terhadap kebajikan kita umat-Nya,” 
kata Uskup Cornelius Piong, se-
lepas memimpin Misa Kudus per-
tama selepas tiga bulan ditangguh-
kan akibat pandemik coronavirus. 

Pada 20 dan 21 Jun lalu, Paroki 
Katedral St. Francis Xavier dan 
Pusat Ziarah Keluarga Kudus Nulu 
Sosopon telah memulakan kembali 
Misa Kudus selepas ditangguhkan 
selama tiga bulan bagi membend-
ung  penularan pandemik Cov-

id-19. 
Di KSFX, Misa Kudus Senja, 

20 Jun 2020 dipimpin oleh Father 
Bonaventure Unting. Terdapat juga 
Misa Senja di stasi luar iaitu Bing-
kor dan Apin-Apin. Pada hari Min-
ggu, 21 Jun 2020, diadakan dua 
Misa di KSFX yang  diadakan di 
Dataran KSFX. 

Hanya 100 orang umat sahaja 
yang hadir untuk kedua-dua Misa 
yang diadakan pada jam 8.00 pagi 
dan 10.00 pagi.  Misa dijalankan 
selang dua jam bagi membolehkan 

dataran atau tempat beribadat itu 
dibersihkan (sanitized) terlebih 
dahulu sebelum umat dibenarkan 
masuk.  

Uskup Cornelius Piong pula 
memimpin Misa Kudus di Pu-
sat Ziarah Keluarga Kudus, Nulu 
Sosopon dengan kehadiran 50 
orang umat pada jam 10.30 pagi. 
Sebelum itu prelatus itu terlebih da-
hulu memimpin Misa Kudus dalam 
talian pada jam 8.00 pagi. 

Untuk membantu dalam melan-
carkan SOP, Kerasulan Belia Kato-

lik (KBK) dengan kerja sama Per-
satuan Hospis telah diberikan tugas 
mencatat nama dan memeriksa 
suhu, memastikan umat memakai 
penutup mulut, membersihkan tan-
gan dan tapak kasut di pintu masuk 
ke perayaan Misa. 

Pengerusi Majlis Pastoral KSFX, 
Sdri Nancy Nelly mengatakan SOP 
dipatuhi dengan ketat semasa Misa 
kerana mengabaikan mana-mana 
bahagian dalam SOP akan mem-
bahayakan umat, pemimpin ger-
eja dan diri sendiri sebab “musuh” 

yang kita hadapi tidak dapat dilihat. 
Setiap mesyuarat dan keputusan 

yang dilakukan oleh MPP meli-
batkan KKM ,PDRM dan Jabatan 
Perpaduan bagi meneliti SOP yang 
diguna pakai semasa pembukaan 
kembali Gereja.  

“Secara peribadi, tim kami be-
rasa sedikit penat dalam melaku-
kan persiapan. Namun setelah hari 
Minggu pertama pembukaan gere-
ja, kami bersyukur dan bersukacita, 
kerana ia berjalan lancar dan pihak 
berwajib juga berpuas hati dengan 
pelaksanaan SOP kami,” kata Sdri 
Nancy. 

Bonnyventure Slye Austine, 
salah seorang petugas dan juga be-
lia yang melayani di KSFX yang 
membantu dalam mengawal keluar 
masuk umat berkata bahawa rata-
rata umat yang hadir ke Misa Ku-
dus itu memberikan kerjasama dan 
mematuhi SOP.

Antara Paroki di Keuskupan 
Keningau yang juga telah memu-
lakan kembali Misa Kudus ialah 
Paroki Toboh, Tambunan, Tenom, 
Sook dan Mission Kemabong. —
KOMSOS KSFX 

Perkongsian Uskup/Paderi yang memulakan semula Misa Kudus 
“Minta maaf atas kesulitan, terus-

kan bersabar dan berdoa supaya 
“si Corona” cepat lenyap dari mukabumi, 
kepada golongan yang tidak dibolehkan 
menghadiri Misa (kanak-kanak dan warga 
emas 70 tahun ke atas) jangan kummaus, 
SOP ini bertujuan menjaga keselamatan, 
bukan pilih kasih, sebab “si Corona” lebih 
berminat kepada orang-orang tua, yang 
berpenyakit dan kanak-kanak.” — Uskup 
Cornelius Piong 

“Saya ditempatkan di Gereja St. An-
thony Apin-Apin untuk Misa pertama 

selepas PKP.   Saya merasa terharu atas 
kehadiran umat yang amat merindukan 
perayaan Misa Kudus dan bekerjasama 
mematuhi SOP. 

Pada masa yang sama saya merasa ke-
hilangan sesuatu yang sudah menjadi ke-
biasaan apabila umat datang ke Gereja 
seperti bersalaman tangan dan saling ber-
pelukan di antara keluarga dan saudara 
mara dalam kasih. 

Walau bagaimanapun melalui pengala-
man ini saya dapat melihat betapa setiap 
peribadi manusia memerlukan makanan 
rohani yang dapat memuaskan dahaga 

jiwa.  — Fr David Mamat, Katedral St 
Francis Xavier

“Semasa memimpin Misa online,  ada 
perasaan sedih kerana tidak nampak 

umat di hadapan. Kini, setelah Misa kem-
bali dirayakan di Paroki St Yohanes Sipi-
tang, saya amat bersyukur. 

Saya dapat merasai kegembiraan dan 
rasa rindu   terhadap Ekaristi di kalangan 
umat yang hadir.  

Walaupun bilangan umat menghadiri 
Misa dibataskan, namun harapan dan doa 
kita tidak pernah berhenti agar pandemik 

ini akan segera berakhir. — Fr Francis 
Dakun, St Yohanes, Sipitang  

“Oleh kerana agak lama tidak meng-
hadiri Misa Kudus umum, rata-rata 

yang dapat datang ke Misa Kudus pertama 
selepas PKP terlalu gembira malah ada 
yang mengalirkan airmata. 

Ramai umat juga yang masih takut mer-
ayakan Misa Kudus di Gereja dan memilih 
mengikuti Misa dalam talian. Semoga 
penawar kepada krisis kesihatan ini segera 
ditemui, Amen. — Fr Rudolf Joannes, 
Paroki St Theresa, Tambunan 

Misa di parkir kereta yang pertama di Miri 


