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Kerana itu ketika Dia masuk ke dunia, Dia berkata: "Korban 
dan persembahan tidak Engkau kehendaki – tetapi Engkau 
telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan 
korban penghapus dosa Engkau tidak berkenan.  

Lalu Aku berkata: Sungguh, Aku datang; dalam gulungan 
kitab  ada tertulis tentang Aku untuk melakukan kehendak-
Mu, ya Tuhan-Ku. 

Ibrani 10:5-7 

KOTA VATIKAN: Krismas 
bakal menjelma dalam 
beberapa hari lagi. Umat 

Kristian harus bersedia untuk 
kelahiran Yesus dengan melayani 
mereka yang memerlukan dan 
bukannya memberi tumpuan ke-
pada apa yang menanti mereka di 
bawah pokok Krismas, kata Sri 
Paus Fransiskus. 

“Kita sangat sibuk dengan semua per-
siapan, dengan hadiah dan perkara-perkara 
masa lalu. Tetapi mari kita tanya diri kita 
sendiri apa yang patut kita lakukan untuk 
Yesus dan untuk orang lain! Apa yang pa-
tut kita lakukan?” soal Sri Paus selepas doa 
Angelus pada 12 Disember lalu. 

Pada hari Minggu itu, ramai kanak-kanak 
bersama keluarga mereka datang ke Da-
taran St. Petrus  dengan membawa patung 
bayi Yesus untuk diberkati oleh Sri Paus. 
Selepas doa Angelus, Sri Paus beramah 
mesra dengan para kanak-kanak sambil 
meminta mereka menyampaikan salam 
Krismas untuk datuk dan nenek serta semua 
orang yang mereka sayangi. 

Sri Paus kemudian memberi renungan 
petikan Injil pada hari itu, yang menceri-
takan jawaban Yohanes Pembaptis terha-
dap orang-orang yang  bertanya kepadanya 
bagaimana mengubah hidup mereka men-
jadi lebih baik setelah hati mereka disentuh 

oleh Tuhan. 
Ini mencerminkan semangat menerima 

dan terbuka kedatangan Tuhan serta ke-
inginan mereka dalam mempersiapkan diri 
setelah mengalami pengalaman menggem-
birakan dan mengubah hidup mereka! 

“Seperti orang-orang itu, kita juga harus 
bertanya kepada diri sendiri, apa yang harus 
kita lakukan dalam kehidupan kita sendiri?” 
saran Sri Paus. 

“Sama seperti persiapan yang kita laku-
kan apabila bersiap untuk menyambut tet-
amu ke rumah. Kita membersihkan rumah 
dan menyediakan “makan malam yang ter-
baik. Seperti itu, orang Kristian juga harus  
melakukan perkara yang sama bagi Tuhan,” 
katanya.

Tambahnya, “Injil Sto Lukas juga men-
gajak kita untuk bertanya, “Apa yang harus 
saya lakukan dengan hidup saya? Saya 
dipanggil untuk apa? Saya akan menjadi 
apa? Melalui soalan-soalan ini, Injil meng-
ingatkan kita tentang sesuatu yang penting: 
Kehidupan mempunyai tugas untuk kita. 
Kehidupan ini sangat bermakna; jangan 
biarkan ia berlalu begitu sahaja. Ia adalah 
anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. 
Selidikilah siapa diri anda dan berusahalah 
dengan keras untuk mencapai impian hidup 
anda!” 

“Iman bukanlah teori abstrak atau teori 
umum; tidak! Iman menyentuh kita secara 
peribadi dan mengubah setiap kehidupan 
kita. Cuba kita fikir, sejauh mana keteguhan 
iman kita? Adakah iman saya abstrak atau 

konkrit? Adakah ia membawa saya untuk 
melayani dan membantu orang lain?” 

Prelatus itu memberi beberapa cara 
bagaimana umat dapat melayani orang lain 
menjelang Natal seperti melawat orang 
yang kesepian, orang tua, orang sakit atau 
seseorang yang memerlukan. Atau, mem-
inta maaf, melupakan kesalahan orang lain, 
menjelaskan keadaan, membayar hutang. 
Mungkin juga kita telah mengabaikan doa 
dan tiba masanya untuk memohon ampun 
kepada Tuhan.” — CNS 

Selamat Hari Krismas, walaupun kita masih 
dalam keadaan pandemik Covid-19, semangat 

merayakan Krismas tetap hidup dan segar asalkan 
kita tidak lupa dan tidak lari dari inti sebenarnya 
perayaan Krismas, iaitu ungkapan cinta kasih Tu-
han dan ungkapan kesyukuran kita umat manusia 
atas cinta kasih-Nya (Yoh 3:16).

Mungkinkah pada masa sebelum pandemik 
Covid-19 kita umat Kristian terpukau oleh gaya 
duniawi merayakan Krismas sehingga boleh dika-
takan perayaan Krismas itu hanya bersifat luaran, 
kulit sahaja tiada isi!

Saudara saudari, jika kita ambil masa dan re-
nung baik-baik khususnya sepanjang masa Ad-
ven, pasti kita akan dapat merasa dan mengalami 
rencana cinta kasih Tuhan untuk kita manusia, 
bagaimana Tuhan merancang dengan pelbagai 
cara selama berabad-abad dan melibatkan para 
nabi untuk mengutus Putera-Nya Yesus (Ibr 1:1-2; 
Gal 4:4) untuk menerangkan perjalanan hidup kita 

supaya hidup sejati dan hidup kekal menjadi jami-
nan bagi kita. Malangnya, kitapun tidak percaya, 
seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis dan 
Yesus sendiri.

Saudara saudari, perayaan Krismas sepatutnya 
membawa harapan kepada umat manusia, di 
mana damai, sukacita, keadilan dan harmoni anta-
ra Tuhan, manusia dan alam ciptaan Tuhan dapat 
kita alami. 

Akan tetapi apa yang dapat kita perhatikan 
masa kini adalah di sebaliknya. Manusia semakin 
kurang percaya kepada Tuhan. Sikap ini dapat kita 
lihat dari bagaimana manusia memperlakukan 
dengan kejam dan tidak adil terhadap sesamanya 
kerana tidak lagi mengenal Tuhan dalam peribadi-
peribadi sesama manusia. Begitu juga sikap tidak 
percaya terhadap kehadiran Tuhan melalui alam 
ciptaan-Nya.

Saudara saudari, perayaan Krismas kita pada 
masa pandemik Covid-19 memang sederhana sa-

haja. Tidak keterlaluan makan dan minum 
dan tidak keterlaluan “ramai-ramai” su-
paya tidak lupa SOP. Biarlah kita kurang-
kan makanan dan minuman duniawi 
dan tumpukan perhatian kita kepada ma-
kanan dan minuman rohani yang ditawar-
kan oleh Yesus sendiri yang sangat kita per-
lukan pada masa pandemik Covid-19 ini.

Dengan semangat Gereja sinodal 
—Persekutuan, Partisipasti dan 
Misi, saya ucapkan selamat Hari 
Krismas dan tahun Baharu 2022.

Kebahagiaan adalah kekitaan 

Uskup Cornelius Piong
Keuskupan Keningau
17 December 2021

Mengampuni, melayani: persiapan 
konkrit sambut Krismas

Melawat orang tua dan kesepian adalah 
salah satu pelayanan yang boleh dilakukan 
menjelang Krismas. Gambar ilustrasi. 

Tidak ada keluaran HERALD 
untuk  26 Disember 2021. 
Kami akan kembali pada                   

2 Januari 2022. 
Sidang redaksi 

HERALD mengucapkan                               
Selamat Hari Krismas 2021 

dan Tahun Baharu 2022.

Tepat pada waktu yang ditentukan Tuhan, 
Dia mengutus Anak-Nya ke dunia

Pesan Krismas Uskup Cornelius Piong 

PENGUMUMAN:



Mendengar jiwa kita 
Semasa  Naz i  men ja j ah 

Perancis semasa Perang 
Dunia Kedua, sekumpulan 

ahli teologi Jesuit yang menen-
tang penjajahan itu menerbitkan 
akhbar bawah tanah, Cahiers du 
Temoignage Chretien ,  yang 
memaparkan kata-kata  pembu-
kaan yang terkenal dalam keluar-
an pertamanya: “Perancis, berha-
ti-hatilah kehilangan jiwamu.” 

Kata-kata dalam akhbar itu 
mengingatkan komen yang per-
nah saya dengar daripada Peter 
Hans Kolvenbach, yang kemudi-
an menjadi Ketua Umum Yesuit. 

Bercakap mengenai globalisa-
si, beliau mengulas bahawa anta-
ra perkara yang ditakutinya ten-
tang globalisasi ialah globalisasi 
acuh tak acuh. Amaran tegas 
yang tidak boleh diabaikan! 

Hari ini kita menyaksikan jiwa 
yang acuh tak acuh dalam buda-
ya. Ada beberapa perkara yang 
mulia, ada beberapa perkara yang 
membawa makna mendalam.  

Perkara yang dahulunya mem-
punyai makna mendalam kini 
dipandang ringan atau  lebih san-
tai. Sebagai contoh, seks. 

Semakin banyak (dengan 
beberapa gereja menjadi satu-sat-
unya tempat bertahan) muncul 
budaya yang mempercayai baha-
wa  seks adalah perkara ringan, 
melainkan anda mahukan ia seri-
us atau secara peribadi menjadi-
kannya sesuatu yang mulia. 

Sebagai contoh, baru-baru ini 
saya mendengar hujah di mana 
seseorang tidak memandang seri-
us kesalahan moral seorang guru 
yang tidur dengan pelajarnya 
dengan mengatakan logik ini: 

apa pentingnya ini? Apa bezanya 
perkara ini dengan seorang pro-
fesor yang bermain tenis dengan 
pelajarnya? 

Apa maksud beliau? Baginya 
seks tidak semestinya istimewa 
melainkan anda mahukan ia 
istimewa. 

Apa yang membezakan seks 
daripada permainan tenis?

Hanya seseorang yang terlalu 
cetek pengetahuannya tidak 
dapat melihat perbezaannya.  
Permainan tenis tidak menyentuh 
jiwa tetapi seks adalah berkaitan 
dengan jiwa, malah Gereja juga 
melarangnya untuk dilakukan 
sebelum perkahwinan. Tetapi kita 
melihat ajaran ini tidak dipatuhi. 

Freud pernah berkata bahawa 
kita akan dapat memahami ses-
uatu perkara dengan sangat jelas 
apabila ia dirosakkan. Freud 
memang benar. Contohnya kega-
nasan seksual dan eksploitatif 
seks, jelas mempengaruhi ses-
eorang.

Apabila seks dilakukan dengan 
salah, berlaku pelanggaran jiwa 
yang tidak setanding dengan per-
mainan tenis. 

Seks dan kaitannya dengan 
jiwa bukanlah kerana Gereja 
mengatakannya sedemikian. Seks 
memang berkaitan dengan jiwa, 
tidak seperti permainan tenis. 

Ironinya, budaya memandang 
remeh pandangan tradisional 
masyarakat tentang seks sebagai 
jiwa yang semula jadi.

Namun mereka yang bekerja 
dengan mangsa trauma seksual 
dapat melihat dengan lebih jelas 
betapa kejamnya kesan eksploita-
tif seks pada seseorang, terhadap 

jiwa, yang sangat berbeza daripa-
da bermain tenis. 

Walau bagaimanapun, kita 
bukan sahaja berhadapan dengan 
perkara-perkara yang meremeh-
kan kejiwaan; kita juga sedang 
berjuang untuk mendengar jiwa 
kita. 

Perlu diperhatikan bahawa 
amaran ini tidak datang daripada 
gereja-gereja tetapi sehinggalah 
kepada pelbagai suara daripada 
ahli falsafah agnostik kepada 
penganalisis Jung.

Sebagai contoh, tulisan-tulisan 
leit motifin ahli falsafah jiwa 
agnos t ik ,  J ames  Hi l lman , 
menyatakan  bahawa tugas 
kehidupan adalah untuk hidup 
dengan jiwa dan kita hanya dapat 
melakukannya dengan menden-
gar jiwa kita. 

Dan, dia mengemukakan ban-
yak perkara yang dipertaruhkan 
di sini. Dalam buku bertajuk, 
Suicide and the  Soul ,  d ia 

menyatakan bahawa apa yang 
kadang-kadang berlaku dalam 
bunuh diri ialah apabila jiwa, 
yang tidak dapat membuat tan-
gisannya didengari, akhirnya 
membunuh tubuh.

Psikologi mendalam menawar-
kan pandangan yang sama dan 
mencadangkan bahawa kehadiran 
dalam kehidupan kita simptom 
tertentu seperti kemurungan, 
kebimbangan yang berlebihan, 
gangguan rasa bersalah, dan 
keperluan untuk mengubati diri 
selalunya tangisan jiwa untuk 
didengari. 

James Hollis mencadangkan 
bahawa kadang-kadang apabila 
kita mempunyai mimpi buruk itu 
kerana jiwa kita marah kepada 
kita, dan mencadangkan bahawa 
dalam menghadapi gejala ini 
(kemurungan, kebimbangan, rasa 
bersalah, mimpi buruk) kita perlu 
bertanya kepada diri kita sendiri: 
“Apa yang jiwa saya mahukan? 
dari saya?”

Sesungguhnya, apa yang jiwa 
kita inginkan daripada kita? 
Mereka mahukan banyak perka-
ra, walaupun pada dasarnya, 
mereka mahukan tiga perkara: 
dilindungi, dihormati, dan diden-
gari.

Pertama, jiwa kita perlu dilind-
ungi daripada pelanggaran dan 
perkara remeh. 

Apa yang terletak paling dalam 
di dalam diri kita, di tengah-ten-
gah jiwa kita, adalah sesuatu 
yang pernah digambarkan oleh 
Thomas Merton sebagai le point 
vierge (titik kesucian). 

Semua yang paling suci, lem-
but, benar, dan lemah dalam diri 

kita ditempatkan di sana, dan 
sementara jiwa kita menghantar 
kita menangis berterusan mahu-
kan perlindungan, mereka tidak 
dapat melindungi diri mereka 
sendiri. Mereka memerlukan kita 
untuk melindungi pusat kesucian 
ini. 

Kedua, jiwa kita perlu dihor-
mati, kesuciannya perlu dihorma-
ti sepenuhnya, kedalamannya 
diiktiraf dengan betul. Jiwa kita 
adalah “belukar yang terbakar” 
sebelum itu kita perlu berdiri 
tanpa alas kaki kita, dengan 
penuh hormat. 

Kehilangan akan akan rasa 
hormat itu meremehkan kedala-
man kita sendiri.

Akhirnya, jiwa kita perlu 
didengari. Tangisan mereka, 
isyarat mereka, penolakan  mere-
ka, dan mimpi yang mereka beri-
kan kepada kita semasa kita 
tidur, perlu didengari. 

Lebih-lebih lagi, mereka perlu 
didengari bukan sahaja apabila 
mereka bersemangat, tetapi juga 
ketika mereka berbeban berat, 
sedih, dan marah. Selain itu, kita 
perlu mendengar rayuan mereka 
untuk perlindungan dan cabaran 
mereka kepada kita untuk men-
gambil risiko.

Jiwa adalah benda berharga 
yang patut dilindungi. Ia adalah 
suara yang paling dalam dalam 
diri kita, bercakap untuk perkara 
yang paling penting dan paling 
menjiwai dalam hidup kita, dan 
oleh itu kita perlu sentiasa 
mematuhi amaran: berhati-hati 
agar tidak kehilangan jiwa anda. 
— Hakcipta Terpelihara 1999-
2021 @ Fr Ron Rolheiser

Ada sebuah lagenda tentang 
Ratu Sheba yang mengisah-

kan bahawa pada suatu hari Ratu 
tersebut melawat Raja Sulaiman 
sambil membawa dua karangan 
bunga mawar sebagai hadiah.

 Satu karangan bunga asli 
sedangkan satu lagi adalah 
bunga tiruan. Menurut lagenda 
tersebut, Ratu Sheba mencabar 
Raja Sulaiman untuk menunjuk-
kan kepadanya bunga mana yang 
asli dan mana yang tiruan.

Setelah memperhatikan bunga 
yang kelihatan sama sahaja itu, 
Raja Sulaiman menyuruh orang 
membuka jendela istana seluas-
luasnya dan membiarkan sekum-
pulan lebah masuk ke dalam 
istana yang dengan segera 
mengerumuni bunga-bunga 
mawar yang asli.

Demikianlah, Tuhan mengeta-
hui perbezaan antara kebaktian 
yang tulus dan tidak tulus, pem-
berian yang ikhlas dan yang 
tidak ikhlas. Demikian juga 
Tuhan mengetahui motif kita 
yang sebenar apabila melawat 
sahabat handai atau saudara 
mara.

Di dalam Injil tadi terdapat 
suatu kisah lawatan yang sangat 
istimewa. Maria telah melawat 

Elizabet, saudaranya. Kisah ini 
biasanya ditekankan tentang 
keprihatinan Maria terhadap ses-
amanya yang memerlukan ban-
tuannya.

Perjalanan dari kampung 
Maria ke tempat saudaranya, 
Elizabet memang sangat jauh. 

Menurut teman-teman yang 
pernah melawat ke tanah suci, 
tempat tersebut adalah sebuah 
bukit yang curam dan lerengnya 
berceracak. 

Walaupun keadaan perjalanan 
yang tidak selesa, ditambah lagi 
dengan keadaannya yang sedang  
mengandung,  Maria tetap mem-
buat lawatan tersebut dengan 
penuh keikhlasan. Inilah sikap 
seorang Kristian yang sejati - 
prihatin dan komited terhadap 
keperluan sesamanya.

Saya melihat kisah lawatan 
Maria kepada Elizabet ini seb-
agai sebuah kisah tentang sifat 
kemanusiaan Maria. Dia ingin 
mengongsikan kegembiraan dan 
misteri kehidupan yang baru di 
dalam dirinya kepada Elizabet, 
iaitu membawa Yesus di dalam 
kandungannya kepada Elizabet.

Melalui kisah lawatan tersebut, 
kita dapat merasakan bahawa 
setiap kita sebenarnya membawa 

Yesus di dalam diri kita masing-
masing. Maka apabila kita mela-
wat atau bertemu dengan sesama 
kita pada kesempatan-kesempa-
tan yang memang disengajakan 
ataupun pada kesempatan-kes-
empatan yang tidak diduga, kita 
sebenarnya dapat memberi 
semangat, menguatkan dan men-
dorong segala usaha-usaha untuk 
menyembuhkan dan meringank-
an beban yang ditanggung oleh 
sesama kita.

Apabila kita melawat sahabat 
handai atau sanak saudara kita, 
kita harus membawa sikap keg-
embiraan kita yang ikhlas, yang 
sebenarnya merupakan hadiah 
atau buah tangan yang asli yang 
kita berikan kepada mereka.

Bermodelkan Maria, henda-
knya kita melupakan keresahan 
sama ada kita selesa atau tidak 
bersama mereka, tetapi lebih-
lebih menumpukan perhatian 
tentang bagaimana menyenang-
kan hati, membantu dan menyo-
kong mereka yang kita lawati 
itu. 

Sebab Yesus sendiri pernah 
berkata, “Aku datang bukan 
untuk dilayani, melainkan untuk 
m e l a y a n i ”  ( M r k  1 0 : 4 5 ) . 
Mungkinkah kata-kata Yesus ini 

diilhami oleh ibu-Nya sendiri, 
Maria?

Persoalannya sekarang, apakah 
kita ada masa untuk melawat ter-
utama di masa Adven ini dan 
apakah kita ada rancangan untuk 
"balik kampung" pada hari 
Krismas nanti untuk melawat ibu 
bapa, sanak saudara, orang-orang 
yang terpinggir, saudara dan 
kawan-kawan kita yang terlantar 
di rumah sakit, di penjara dan di 
pusat-pusat pemulihan akhlak?

Atau adakah kita hanya ada 
masa atau sengaja cari masa 
untuk melawat orang-orang yang 
kita rasa ada kepentingan seperti 
‘bos’, majikan, rakan niaga dan 
pelanggan tetap?

Beberapa ketika lagi kita akan 
merayakan bari kelahiran Yesus. 
Untuk itu marilah kita mencon-
tohi Maria serta menjadikannya 
sebagai model kita apabila mela-
wat handai taulan dan saudara 

mara kita. Bahawa keistimewaan 
Maria terletak pada kesederha-
naannya dalam melaksanakan 
segala sesuatu di dalam nama 
Yesus, sehingga ramai umat 
manusia berubah kerana lay-
anannya yang penuh dengan 
keikhlasan, keprihatinan, komit-
ed dan efektif itu.

Sebagai kesimpulan, rangkai 
kata berikut yang saya terima 
daripada pesanan ringkas daripa-
da seorang sahabat mungkin 
boleh menjadi renungan kita 
selanjutnya: “Kehebatan ses-
eorang itu bukan pada apa yang 
dia telah lakukan tetapi apa yang 
telah terjadi pada sesamanya ker-
ana dia.” Perkara inilah yang 
telah dilakukan oleh Yesus send-
iri, “Kerana kehendak-Nya inilah 
kita telah dikuduskan satu kali 
untuk selama-lamanya oleh 
persembahan tubuh Yesus 
Kristus” (Ibr 10:10). — JL

HARI MINGGU KEEMPAT
ADVEN ( TAHUN C )

MICAH 5: 1-4A
IBRANI 10: 5-10
LUKAS 1: 39-45

Membawa Yesus kepada orang lain
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Adakah anda 
mempunyai 

persoalan agama, 
Kitab Suci atau 
ajaran Gereja?

Hantarkan               
soalan anda ke:

HERALD
5, Jalan 

Robertson, 50150
Kuala Lumpur

ATAU
Email: 

editor1@herald.
com.my 

Tanya
Jawab Soalan: St. Ignatius dari Antiokia pernah 

berkata bahawa Bunda Maria dinikahi St. Yosef 
supaya cara dari kelahiran Kristus dapat 
tersembunyi dari iblis. Apakah ini benar? Lalu  
apa peranan St. Yosef? — Alex Dito

Jawaban: Dalam surat-surat St. Ignatius dari 
Antiokhia, saya tidak menemukan ungkapan 
yang persis seperti Alex sebut. Saya berpendapat 
ini adalah interpretasi Surat Ignatius kepada umat 
Efesus, sebagai berikut: “Sekarang keperawanan 
Maria tersembunyi dari pangeran dunia ini, 
demikian pula anaknya, dan kematian Tuhan; 
tiga misteri yang mahsyur, yang dibuat Tuhan 
dalam kesunyian” (Bab 19).

Ignatius dari Antiokhia (35-108), bersama den-
gan Polikarpus, adalah murid Yohanes Penginjil, 
yang sesuai tradisi merawat Maria sesudah wafat 
Yesus. Dalam perjalanan ke Roma, di mana dia 
dihukum mati, Ignatius menulis surat-surat kepa-
da enam jemaat; suratnya tersimpan baik, bersa-
ma dengan kisah kemartirannya dan beberapa 
surat lain yang disebut pseudo (palsu, kerana 
tidak sungguh-sungguh ditulis olehnya).

Maria yang dibicarakan dalam surat kepada 
jemaat Efesus dan dalam surat-surat pseudo. 
Terutama, ia selalu menghubungkan keperawa-
nan Maria dengan tema inkarnasi. Dua-duanya 
penting. Melalui inkarnasi Tuhan menyelamatkan 
manusia secara radikal, iaitu seluruh kudratnya, 

yang telah dirosakkan oleh dosa. Dengan jalan 
itu Tuhan menghancurkan ketidaktahuan manu-
sia akan Tuhannya dan mewahyukan secara 
penuh kehendak penyelamatan-Nya. Kerajaan 
lama dihapuskan, Kerajaan-Nya ditegakkan dan 
ditawarkan-Nya kehidupan kekal. Bahkan pada 
kematian-Nya di salib Putera Tuhan menegaskan 
kehancuran kuasa maut.

Nah, Tuhan yang Mahakuasa dan tak terselami 
itu dapat menjadi manusia, daging yang penuh 
kelemahan itu? Itulah berkat karunia keperawa-
nan, yang Tuhan kehendaki dan jaga dalam 
bonda Maria. Dari Maria inilah, dan berkat Roh 
Kudus, Yesus mengambil kudratnya sebagai 
manusia. Yesus sungguh-sungguh Tuhan dan 
manusia. Rahsia ini Tuhan kerjakan sedemikian 
rapid teliti, hnya, sehingga tersembunyi bagi 
pangeran dunia.

Istilah ‘pangeran dunia’, atau ‘penguasa 
dunia’, disebut oleh Injil Yohanes (12:31; 14:30 
dan 16:11). Dia adalah Iblis, pembunuh sejak 
awal, dan bapa segala dusta (Yoh. 8:44). Dalam 
surat pseudo, dihuraikan bahawa iblis gelisah 
berhadapan dengan peristiwa inkarnasi dan 
kematian Yesus. Iblis tidak tenang, kerana meng-
hadapi kehancurannya sendiri. 

Lalu iblis berusaha keras menganggu rencana 
penyelamatan dengan membingungkan imam-
imam kepala, ahli Taurat, murid-murid Yesus, 
Pilatus dan lain-lain. Dia juga bahkan menyesat-

kan bangsa-bangsa untuk menyangkal salib dan 
inkarnasi, dan menganggap ketubuhan Yesus 
hanya fantasi saja. Iblis itu pintar dalam berbuat 
jahat, tetapi terhadap kebaikan ia sungguh-sung-
guh bodoh (Lih. Surat kepada jemaat Filipi, Bab 
4).

Renungan Ignatius ini sungguh mendalam dan 
tentu dapat dipertanggungjawabkan secara iman. 
Tuhan mengerjakan keselamatan-Nya secara 
tersembunyi. Nah apa peranan St. Yosef? St. 
Ignasius sendiri tidak secara eksplisit menyentuh 
peranan Yosef, tetapi tradisi Gereja selanjutnya 
tidak melupakan peranannya yang sangat pent-
ing. 

Surat Apostolik Sri Paus Fransiskus tentang 
penetapan tahun St. Yosef, Patris Corde, juga 
mengangkat hal itu. Beliau memetik Paulus VI 
tentang peranan kebapaan Yosef: bahawa St. 
Yosef “menjadikan hidupnya sebagai sebuah 
pelayanan, sebuah pengorbanan kepada misteri 
inkarnasi dan misi penebusan yang disatukan di 
dalamnya; dengan menggunakan kuasa hukum 
yang dimilikinya atas Keluarga Kudus” (PC 
bahagian 1). 

Dengan memperisteri Maria, St. Yosef melind-
ungi Maria dan anak yang dikandungnya dengan 
kekuatan hukum yang sah. Dengan demikian 
peristiwa inkarnasi Putera Tuhan yang ajaib ter-
lindung secara istimewa. — Father  Gregorius 
Hertanto, MSC, hidupkatolik.com 

Misteri kelahiran Yesus disembunyikan?

KUALA LUMPUR: Sr Joan Marie Lopez 
dari Kongregasi Our Lady of Charity of 
the Good Shepherd (OLCGS) Wilayah 
Singapura-Malaysia telah dipilih sebagai 
Ketua Umum Kongregasi ke-13 semasa 
Perhimpunan Agung ke-31 mereka, yang 
diadakan dalam talian, pada  bulan lepas. Sr 
Joan akan mengetuai kongregasi yang mel-
ayani di 72 negara, untuk tempoh enam ta-
hun dari 2022 hingga 2027 dari Roma, Itali.

Sr Joan memberitahu HERALD, pang-
gilan untuk menjadi religius bermula dari 
sentuhan Tuhan yang amat dalam pada hat-
inya. 

Panggilan itu datang dalam pelbagai 
cara. Ia tidak semestinya datang seperti hal-
ilintar seperti yang dialami oleh Paulus atau 
Tuhan akan berbisik di telinga kita. 

Menurut Sr Joan, kita mesti menden-
gar suara Tuhan melalui suara orang lain, 
melalui tindakan kita sehari-hari,  apa yang 
dilihat oleh mata kita dan hati di sekeliling 
kita, dan situasi dalam kehidupan dan dunia 
kita.

 Berasal dari Seremban, Sr Joan, 60 men-
gatakan, “Panggilan bukan hanya sahaja 

untuk kehidupan religius. Kita semua di-
panggil untuk memilih jalan di mana kita 
dapat melihat satu sama lain. Cara kita 
mendekati dan sikap kita terhadap orang 
lain boleh membuat perubahan positif. 
Terapkan nilai dan integriti yang dipupuk 
dalam diri anda sejak kecil, jadilah bintang 
yang bersinar, berkelip setiap hari, cuba 
menunjukkan cara yang berbeza.”

Alumi Koven Holy Infant Jesus ini mer-
upakan salah seorang dari tujuh beradik, 
mula-mula mendengar tentang kehidupan 
religius daripada ibunya. Si ibu mempu-
nyai cita-cita dan doa, agar salah seorang 
anaknya akan menjadi paderi atau reli-
gius. Pada masa itu, Sr Joan juga dalam 
diam berdoa agar salah seorang abang atau 
adiknya menjadi paderi. 

Pada usia 15 tahun, dia bertemu den-
gan dua orang sister OLCGS yang datang 
ke sekolahnya untuk memberi perkong-
sian tentang kehidupan religius dan misi 
mereka. Sr Joan tersentuh dan terharu 
dengan pengalaman misi mereka lalu 
terdorong untuk menulis kepada kongre-
gasi itu dan mahu mengenali lebih lanjut 

tentang misi mereka. 
Selepas bekerja selama beberapa tahun, 

Sr Joan menyertai kongregasi itu pada ta-
hun 1988. OLCGS memberinya peluang 
untuk mengasah pelayanannya hingga ke 
peringkat akar umbi, dari kerja-kerja ban-
tuan sosial, pentadbiran, mengendalikan 
pelbagai projek hinggalah mengetuai ker-
jasama dan inisiatif rangkaian dengan pem-
impin misi di rantau Asia Pasifik.

Sr Joan mengikuti kursus kepimpinan di 
All Hallows College, Dublin, Ireland dan 
memperoleh ijazah Sarjana dalam Seni dari 
Dublin City University pada 2002. Beliau 
mengetuai Wilayah Singapura-Malaysia 
dari tahun 2010 hingga 2020

Kata-kata kitab dari Mikha 6.8, “Ber-
laku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup 
dengan rendah hati  di hadapan Tuhan”  
dari Injil Matius 25:35-40, “sesungguhnya 
segala sesuatu yang kamu lakukan untuk 
salah seorang dari saudara-Ku yang paling 
hina ini, kamu telah melakukannya untuk 
Aku.” — merupakan inspirasi bagi beliau 
untuk terus tabah melayani bersama kon-
gregasi RGS.

KUCHING: Persatuan Gereja-Gereja di 
Sarawak (ACS) menyeru semua penganut 
Kristian untuk mengundi mengikut hati nu-
rani mereka “di hadapan Tuhan”. 

Seruan ini dinyatakan dalam surat pastoral 
untuk Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12. 
Pengerusi ACS, Uskup Agung Simon Poh 
berkata meskipun semua penganut Kristian 
diseru untuk mengundi namun ACS tidak me-
nyokong mana-mana calon atau parti politik.

 “Ini adalah seruan kepada penganut Kris-
tian dan semua rakyat di Sarawak untuk men-
gundi kerana ia merupakan kewajipan moral 
kepada masyarakat dan seruan untuk men-
gundi mengikut hati nurani mereka “di hada-
pan Tuhan”. 

ACS sebagai sebuah pertubuhan agama, 

tidak menyokong mana-mana calon parti 
politik seraya menghimbau  semua rakyat 
untuk mengundi sebagai sebahagian dari-
pada tanggungjawab dan kewajipan rakyat," 
kata Uskup Agung Simon dalam kenyataan 
13 Dis. Surat itu ditandatangani oleh Uskup 
Agung Simon, Uskup Joseph Hii dari Sibu 
dan Uskup Richard Ng dari Miri.

Para penandatangan lain juga termasuk 
Uskup Gereja Anglikan Sarawak, Rev Da-
tuk Donald Jute, Uskup Lau Hui Ming dari 
Sarawak Chinese Annual Conference, Uskup 
Bonnie Sedau dari Sarawak Iban Annual 
Conference, Pastor Agong Bina dari Gereja 
Evangelical Sabah, Pastor Edmund M Liah 
dari Gereja Seventh-day Adventist dan Major 
Francis Ng dari Salvation Army. 

“Dengan membuang undi, kami meminta 
kerajaan dan calon-calon agar bertanggung-
jawab, mengambil tindakan; untuk memenuhi 
janji yang dibuat kepada rakyat; untuk bekerja 
demi kebaikan bersama dan kesejahteraan se-
mua; untuk mempertahankan kebebasan be-
ragama  pelbagai kaum dan agama dan untuk 
mengekalkan rasa hormat,  keharmonian dan 
perpaduan di Sarawak,” kata kenyataan itu

Menerusi kenyataan itu, ACS turut me-
nasihati semua penganut Kristian supaya 
membuat pertimbangan sebelum membuang 
undi dengan meneliti parti politik dan integriti 
calon khususnya dalam kerja-kerja pemban-
gunan, hak warganegara dan kebebasan be-
ragama, kebajikan dan keprihatinan terhadap 
rakyat Sarawak. 

Gereja-gereja Sarawak ingatkan  Kristian tanggungjawab sosial 

Sr Joan, warga Malaysia pertama 
ketuai  kongregasi RGS sedunia 

Gambar fail Sr Joan Lopez RGS (kanan) 
semasa majlis perasmian  Pusat Krisis Sri 
Murni di Keuskupan Sandakan tahun 2010. 
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Sahabat kecil Yesus

Siapakah yang dikunjungi oleh 
Maria dalam Lukas 1:40? 

Kota di mana Elisabet tinggal 
(Lukas 1:39)

Ketika Elisabet mendengar salam 
Maria, melonjaklah ________ 
yang di dalam rahimnya (Luk 1:41)

Dan Elisabet pun penuh dengan 
_____________ (Luk 1:41)

Apabila Maria memberi salam 
kepada Elisabet, anak di dalam 
kandungan Elisabet melonjak 
ke_____________an (Luk 1:44)

1.

2. 

3. 

4. 

5.

Ia akan  melahirkan anak laki-laki 
dan engkau akan menamakan Dia 
Yesus, kerana Dialah yang akan 
menyelamatkan umat-Nya dari 
dosa mereka.”
(Mat 1:21) 

Hello adik-adik,

Pada hari Minggu ini, kita akan 
menyalakan Lilin Adven yang keem-
pat. Ini bermakna, dalam bebera-
pa hari lagi, kita akan menyambut 
Perayaan Sukacita Krismas.
Dalam pembacaan Injil, kita akan 

mendengar bahawa Maria mela-
wat sepupunya, Elizabet yang juga 
sedang mengandung di atas kuasa 
Tuhan.
Ketika Maria tiba dan memberi 

salam kepada Elizabet, anak di 
dalam kandungan Elizabet turut 
bergerak dan Elizabet turut mera-

sai sukacita.
Adik-adik, bersama Maria dan 

Elizabet, marilah kita merayakan 
Hari Krismas dengan penuh kesy-
ukuran dan jangan lupa, untuk ber-
bahagi kegembiraan kita dengan 
kanak-kanak miskin.
Dalam semangat sukacita ini, 

auntie ingin mengambil kesempatan 
untuk mengucapkan Selamat Hari 
Krismas dan Selamat Menyam-
but Tahun Baharu 2022 kepada 
adik-adik yang setia membaca ru-
angan ini! 

Salam Sayang
Auntie Melly

Sesungguhnya engkau akan mengandung 
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki 
dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus 
(Lukas 1:31)

Jangan takut, sebab sesungguhnya aku 
memberitakan kepadamu kesukaan besar 
untuk seluruh bangsa.  (Lukas 2:10)

"Jangan takut, hai ________________, 
sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, 
isterimu, akan melahirkan seorang anak laki-
laki bagimu dan haruslah engkau menamai 
dia Yohanes (Lukas 1:13) 

anak Daud, janganlah engkau takut 
mengambil Maria sebagai isterimu, sebab 
anak yang di dalam kandungannya adalah 
dari Roh Kudus  (Matius 1:20) 

PESAN MALAIKAT: Kepada siapakah Malaikat 
ini berpesan? Padankan dengan Jawaban 
yang betul. 

Sambungkan 
garisan-garisan 
terputus pada 
gambar di 
sebelah kanan. 
Juga, lengkapkan 
gambar Yesus. 
Jangan lupa 
warnakan gambar 
ini, okay? Dan berbahagialah dia, yang telah _________________ (berbohong/

percaya) sebab apa yang dikatakan kepadanya dari ________________ 
(Tuhan/malaikat), akan terlaksana.

Jawaban: 1. Yehuda 2. Zakharia/Elisabet   3. salam   4.perempuan/buat    5.percaya/Tuhan 

Bulatkan jawaban yang betul. Petikan Injil di bawah 
adalah berdasarkan Lukas 1:39-45. 

Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung 
berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di  _________________ 
(Yehuda/Jeriko) 

Maria masuk ke rumah ______________________ (Magdalena/Zakhaia) 
dan memberi salam kepada ____________________ (Joseph/Elisabet).

Ketika Elisabet mendengar ______________(salam/tarian) Maria, 
melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun 
penuh dengan ____________(Roh Kudus/firman).

Diberkatilah engkau di antara semua ___________ (perempuan/
rakyat) dan diberkatilah _____________ (buah/makanan) rahimmu.

1.

2. 

3. 

4. 

5.
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JOHOR BAHRU: “Dunia sedang men-
cari pemimpin seperti Yesus dan Daud 
Mereka adalah pemimpin yang men-
gasihi dan menjaga Israel, menjaga ko-
muniti mereka. Yesus dan Daud bukan 
pemimpin kejam, sebaliknya mereka 
adalah ketua, pemimpin yang berhati 
hamba. Misi mereka sangat jelas iaitu 
membawa keselamatan, melayani dan 
berkongsi,” kata Uskup Paul Sebastian 
kepada kaum muda yang menyambut 
Hari Belia Sedunia ke-36 pada Hari 
Raya Besar Kristus Raja, 21 November 
lalu.

Buat julung-julung kalinya, Malacca 
Johore Diocese Young People Net-
work (MJDYPN) mengatakan Hari Belia 
Keuskupan Melaka Johor sepanjang bu-
lan November. Lebih 200 kaum muda 
menyertai program melalui ZOOM dan 
secara bersemuka yang dianjurkan di 
pelbagai paroki dan di Pusat MAJODi.

Dengan tema, “Berdirilah, aku mel-
antik kamu sebagai saksi atas apa 

yang kamu lihat!”, WYD bermula pada 
5 November dengan sesi dalam talian. 
Sesi ini dibahagikan kepada beberapa 
bahasa yang dikendalikan oleh pencer-
amah dari Keuskupan Melaka Johor dan 
keuskupan lain. Selepas sesi katekesis, 
para belia diberi peluang untuk memba-
hagikan perkongsian dan berdoa rosari. 

Program kedua, diadakan pada 12 
November dalam sesi “Panggilan” yang 
diadakan dalam bentuk temubual dan 
dialog oleh beberapa tetamu jempu-
tan. Para belia, dalam kumpulan ba-
hasa masing-masing, berkesempatan 
mendengar perkongsian daripada se-
orang paderi, religius, pasangan suami 
isteri dan seorang dewasa bujang.

Kemuncak MJDYPD tahun ini berlang-
sung dengan triduum dari 19-21 No-
vember yang diakhiri dengan Hari Raya 
Besar Kristus Raja yang juga merupa-
kan Hari Belia Sedunia. 

Pada 19 November, Perayaan Fir-
man dalam talian telah diadakan di 

pelbagai paroki. 
Perayaan ini diisi dengan bacaan kitab 

suci, mazmur, pujian dan doa yang ter-
tumpu pada tema WYD. Selepas homili, 
para peserta diminta untuk berkongsi 
pengalaman iman dan tindakan konk-
rit yang boleh mereka lakukan selepas 
mendengar firman Tuhan.

Kumpulan bahasa Tamil merayakan 
Firman Tuhan di Gereja Roh Kudus, 
Jasin, penutur Bahasa Inggeris di Ger-
eja St. Louis, Kluang; bagi kaum belia 
berbahasa Mandarin di Pusat MAJODI 
dan belia berbahasa Malaysia menyam-
butnya di  Gereja St Peter, Melaka. 

Semasa menyampaikan homilinya, 
Uskup Bernard menumpukan kepada 
sifat rajawi Yesus yang sangat berbeza 
dari para penguasa dan ketua di bumi. 

Katanya, pemimpin yang sentiasa 
mengutamakan dan mengingat Tuhan 
memandang kewibawaannya sebagai 
pemberian daripada Tuhan dan men-

jadi hamba yang tidak menguasai atau 
memerintah manusia. 

Oleh itu, Uskup Bernard menyeru 
kaum muda Katolik agar merenung 
serta menilai diri sendiri sebagai pem-
impin, adakah mereka memiliki hati 
seperti Yesus yang mahu menjaga dan 
prihatin terhadap semua orang lebih-
lebih lagi yang memerlukan?

Perayaan Ekaristi Kristus Raja men-
gakhiri MJDYPD tetapi panggilan kaum 
muda Katolik untuk berdiri dan bersaksi 
tidak akan berhenti pada hari itu. 

Kristus terus memanggil semua orang 
muda untuk mengambil bahagian 
dalam misi-Nya untuk berdiri bagi kebe-
naran dan bekerja untuk keselamatan 
semua orang. MJDYPN memberi tum-
puan untuk membawa perayaan tahu-
nan WYD sempena Hari Minggu Besar 
Kristus Raja, lebih-lebih lagi pada tahun 
hadapan, sempena Perayaan Jubli Ke-
50 Keuskupan Johor Melaka 2023!

Dunia memerlukan pemimpin 
seperti Yesus dan Daud 

PAPAR: Calon katekumen dari dua 
Parok iaitu Paroki St Joseph dan Paroki 
Holy Rosary Limbahau (HRL), berga-
bung mengikuti Rekoleksi Pelantikan 
Katekumen pada 11 Dis 2021 di Gereja 
St Joseph. 

Dari jumlah tersebut, 22 orang dari 
Paroki HRL, manakala 25 orang lagi dari 
Paroki Papar, di mana semua calon ini 
dijadualkan menerima Sakramen Bap-
tis, Komuni dan Krisma pada Malam 
Paskah tahun hadapan.  Rekoleksi ga-
bungan tersebut juga turut dihadiri oleh 
para penanggung calon katekumen dan 
juga para pembimbing Inisiasi Kristian 
Dewasa (IKD) dari kedua buah paroki.

Dalam pengisian rekoleksi itu, paderi 
paroki bagi Papar dan Limbahau, Fr. 
Thomas Yip menyatakan yang menjadi 
Katolik itu merupakan sebuah proses. 
“Perjalanan hidup Kristian itu adalah 

selangkah demi selangkah. Sama sep-
erti proses hidup manusia…. Bermula 
dari bayi.. selama sembilan bulan dalam 
kandungan ... lahir… belajar merangkak 
dan kemudiannya belajar melangkah 
... dan selepas itu belajar berjalan dan 
berlari dan seterusnya memasuki alam 
persekolahan..Kerana berkat Tuhan, 
dari hari pertama anda memijak masuk 
IKD, hati anda mulai terbuka untuk 

mengenali siapakah Tuhan itu. Terbuka 
untuk mengenali dan menjadi pengikut 
Yesus.”

Paderi itu juga menyatakan yang 
Gereja juga bersukacita kerana para 
calon tidak putus asa dalam menerus-
kan perjalanan IKD mereka, walaupun 
berdepan dengan cabaran pandemik 
Covid-19. Jelasnya, sama seperti seorang  
ibu, Gereja berasa gembira dan bersy-

ukur kerana para calon ‘mahu menerus-
kan untuk menjadi pengikut Kristus.”

“Saya percaya yang kamu telah banyak 
belajar tentang  Yesus. Selepas ini kamu 
akan memasuki peringkat kedua… 
untuk lebih mendalami tentang Yesus 
dan apakah yang Dia ajar dan lakukan. 
Dalam peringkat kedua ini, pembimbing 
akan membimbing kita… agar apa yang 
kita dengar, masuk ke dalam (hati) kita 
dan berakar,  tumbuh dan berbunga. Ini 
akan berguna bagi kamu untuk hidup 
sebagai seorang Kristian”, jelasnya.

Rekoleksi tersebut kemudiannya dii-
kuti dengan jamuan ringan dan taklimat 
upacara Pelantikan Katekuman.

Pada 12 Disember, 22 calon katekumen 
HRL dan 25 calon katekumen St Joseph 
Papar telah dilantik sebagai katekumen 
dalam Misa Kudus di Paroki masing-
masing. 

Yesus yang kamu ingin ikuti itu adalah Raja berhati hamba
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ROMA: Pejabat liturgi Vatikan pada 13 Dis-
ember lalu telah  mengeluarkan upacara dan 
garis panduan untuk institusi katekis awam di 
keuskupan-keuskupan Gereja Katolik.

Sri Paus Fransiskus membentuk pelayanan 
awam katekis pada bulan Mei dengan mener-
bitkan motu proprio Antiquum ministerium 
(Pelayanan Purba), yang menekankan kepent-
ingan peranan katekis dalam sejarah dan hari 
ini untuk menyebarkan iman Katolik.

Kongregasi Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakra-
men-Sakramen menerbitkan ritus institusi 
kepada pelayanan katekis pada 13 Disember. 
Ritus itu adalah ritual liturgi yang memberi 
pelantikan kepada katekis.

Dalam surat kepada para uskup yang diter-
bitkan dengan ritus baru, prefek liturgi Vati-
kan, Uskup Agung Arthur Roche, menjelaskan 
bahawa katekis adalah pelayanan awam yang 
berbeza daripada paderi yang ditahbis, namun, 
“berdasarkan Pembaptisan mereka, katekis 
dipanggil untuk menjadi bersama — bertang-
gungjawab dalam Gereja tempatan untuk 
pewartaan dan penyampaian iman, menjalan-

kan peranan ini dengan kerjasama para iman 
tertahbis dan di bawah bimbingan mereka.”

“Tujuan muktamad katekesis adalah un-
tuk menempatkan orang bukan sahaja dalam 
hubungan tetapi dalam persekutuan, dalam 
keintiman, dengan Yesus Kristus: hanya Dia 
yang dapat memimpin kita kepada kasih Bapa 
dalam Roh dan menjadikan kita mengambil 
bahagian dalam kehidupan Tritunggal Ma-
hakudus,” kata Roche, yang memetik seruan 
apostolik Sto Yohanes Paulus II, Catechesi 

tradendae, 1979. Uskup agung juga menje-
laskan bahawa peranan katekis mungkin ber-
beza di setiap keuskupan, bergantung kepada 
keperluan masyarakat; tugas seorang katekis 
di kawasan mision pasti berbeza berbanding 
di kawasan yang telah lama menganut tradisi 
kepercayaan Katolik.

Adalah menjadi tugas persidangan para 
uskup, kata Roche, “untuk menjelaskan hura-
ian, peranan, dan bentuk yang paling sesuai 
untuk pelaksanaan pelayanan Katekis” selaras 

dengan motu proprio Sri Paus Fransiskus pada 
11 Mei 2021. 

Roche juga menekankan “aspek pangilan” 
dalam pelayanan ini dan menyeru kepentingan 
renungan di pihak uskup diosesan mengenai 
pentauliahan katekis kerana, “Bukan semua 
orang sesuai ditauliahkan sebagai katekis.” 

"Begitu juga dengan mereka yang terlibat 
dalam pembentukan iman Inisiasi Kristian 
Dewasa atau kanak-kanak, tidak semestinya 
mereka sesuai ditauliahkan sebagai katekis," 
kata Roche. 

Panduan itu menekankan katekis harus me-
nerima formasi alkitabiah, teologi, pastoral 
dan pedagogi yang sesuai bagi mereka men-
jadi penyampai kebenaran iman yang cekap 
dan mereka harus mempunyai pengalaman 
menyampaikan katekesis. 

“Adalah penting bagi mereka untuk menjadi 
rakan sekerja  setia dengan paderi dan diakon, 
bersedia untuk menjalankan pelayanan mere-
ka di mana-mana sahaja yang didorong oleh 
semangat kerasulan sejati,” kata Uskup Agung 
Roche. — media Vatikan 

Vatikan terbit garis panduan pembentukan institusi katekis awam 

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus mengu-
capkan tahniah kepada Institut Seraphic 
Assisi sempena ulang tahun ke-150 pe-
nubuhannya. Bapa Suci memuji kesung-
guhan institusi itu dalam melindungi dan 
merawat kanak-kanak dan kaum muda 
kurang upaya. 

Perwakilan Institusi itu datang ke Va-
tikan untuk bertemu dengan Sri Paus 
pada 13 Disember. Menyambut rombon-
gan itu, Bapa Suci menyampaikan uca-
pan tahniah dan berterima kasih kepada 
mereka yang telah melakukan perjalanan 
ke Roma. Prelatus itu juga mengenang 
kunjungannya ke institut itu pada tahun 
2013 di mana ramai kanak-kanak yang 
memeluknya. 

Institut Seraphic adalah organisasi 
yang dikendalikan oleh Gereja yang 
menawarkan rehabilitasi, pendidikan 
psikologi, dan bantuan sosial dan klinikal 
bagi golongan kurang upaya. 

Sri Paus Fransiskus memuji semangat 
dan dedikasi staf institut itu dalam mel-

aksanakan misi mereka. “Kalian sangat 
memahami bahawa setiap peribadi ma-
nusia berharga dan diberkati dengan nilai 
yang tidak bergantung pada kemampuan 
mereka. Meskipun mereka kurang upaya 
tetapi mereka adalah seorang peribadi: 
imej Tuhan.” 

“Cacat atau penyakit,” tambah Sri 
Paus, “mungkin membuat hidup sukar 
tetapi mereka tetap salah seorang dari-
pada kita. Merawat dan menjaga mereka 
bukan beban atau terpaksa sebaliknya se-
bagai ‘pertukaran hadiah.’

Sri Paus mengatakan orang Kristian 
memiliki motif ekstra— dalam teladan 
Yesus— untuk merawat dan menjaga 
mereka yang cacat, meskipun masyarakat 
tidak kurang terlibat dalam memperhati-
kan mereka. Sangti Papa juga menegas-
kan negara memiliki kewajiban untuk 
membahagi-bahagikan dana secara adil 
untuk membantu organisasi seperti Insti-
tut  Seraphic dan keluarga yang memer-
lukan. — media Vatikan 

Merawat golongan OKU 
adalah ‘berbahagi hadiah’

NANTERRE, Perancis: Sekitar 30 umat 
Katolik di Nanterre, Perancis diserang se-
cara verbal semass berarak dari Chapel  
Santo Yosef Fontenelles menuju ke Paroki 
Santa Maria Fontenelles. Perarakan itu 
merupakan acara tahunan sebagai memper-
ingati dan menghormati Bonda Maria.  

Diakon Jean-Marc Sertillange mengata-
kan, serangan itu terjadi pada 8 Disember, 
jam 7.00 malam. 

Kumpulan perarakan itu diserang den-
gan teriakan menghina  dalam bahasa Arab, 
antaranya: “kafir,” (orang tidak beragama)  
“Wallah” (aku bersumpahʼ di atas Quran 
ʻaku akan memotong tenggorokanmuʼ). 
Umat Katolik juga disimbah dengan air dan 
dilempari obor api. 

Ketika polis tiba, kumpulan itu terus 
melarikan diri dan perarakan diteruskan, 
meskipun mereka yang menyertai perara-
kan itu terkejut. 

Nanterre, sebuah kawasan berpenduduk 
sekitar 97,000 orang, terletak di Hauts-de-
Seine, Utara Perancis.

Menteri Dalam Negeri Perancis antara 

yang mengutuk ancaman yang dibuat ter-
hadap umat Katolik yang mengambil baha-
gian dalam perarakan Maria tersebut. 

“Kebebasan beribadat harus dapat dilak-

sanakan dalam tenang di negara kita,” tulis-
nya di akaun Twitternya pada 11 Disember. 

Keuskupan Nanterre menulis kenyataan-
nya melalui akaun Twitter pada 11 Disem-
ber bahawa serangan seperti ini bukanlah 
kali pertama. 

Pada bulan Mei tahun ini, umat Katolik 
yang mengambil bahagian dalam perarakan 
di Paris untuk memperingati para martir 
kota itu pada abad ke-19 turut diganggu 
serta diancam. Kumpulan perarakan itu 
diserang oleh 10 orang pemuda Islam yang 
menghancurkan bendera dan menyebabkan 
dua orang warga tua terjatuh dan cedera. 

Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasa-
ma di Eropah (OSCE) mencatat 159 keja-
hatan kebencian terhadap orang Kristian di 
Perancis sejak tahun lalu. 

Bilangan itu menunjukkan bahawa jum-
lah kejahatan kebencian terhadap orang 
Kristian  meningkat di seluruh Eropah pada 
tahun 2020. 

Ini termasuklah pembunuhan paderi Ka-
tolik, Fr Olivier Maire oleh seorang warga 
Rwanda. — media Vatikan 

Kebencian terhadap Kristian meningkat di Eropah 

BAHRAIN: Prefek Kongregasi Evange-
lisasi Bangsa-Bangsa, Kardinal Luis Anto-
nio Tagle memberkati Katedral Maria Ratu 
Arab di Bahrain, 10 Disember 2021. 

Kardinal Tagle merayakan Misa yang 
disiarkan langsung di katedral berbentuk 
bahtera itu, sehari selepas dirasmikan oleh 
Hamad bin Isa Al Khalifa, Raja Bahrain, 
yang memberikan tanah tapak katedral 
tersebut sebagai hadiah untuk komuniti 
Katolik.

Kardinal Tagle mengatakan, “Katedral 
Maria Ratu Arab adalah tanda yang hidup 
dari pemeliharaan Tuhan bagi umat-Nya.” 

“Bapa Suci Fransiskus, dan komuniti 
Katolik di Bahrain berterima kasih kepa-
da Raja Hamad kerana mempertahankan 
tradisi sokongan kerajaan kepada Gereja 
Katolik,” kata Kardinal Tagle. 

Dianggarkan terdapat 80,000 umat Ka-
tolik di Bahrain, yang kebanyakannya 
kaum pendatang dari Asia, khususnya dari 
Filipina dan India

Idea membangun katedral itu tercetus 
pada 11 Februari 2013, sempena pesta Ma-
ria dari Lourdes. Uskup Camillo Ballin, 
Vikaris Apostolik Arab Utara pada ketika 
itu memutuskan bahawa katedral itu harus 
didedikasikan untuk Maria Ratu Arab.

“Sebuah gereja biasanya disebut ̒ Rumah 
Tuhan,ʼ dan oleh  itu, rumah keluarga Tu-
han. Di sini, keluarga Tuhan, maka selalu-
lah ke gereja ini untuk bertemu dan berbi-
cara, dengan Bapa kita yang penyayang,” 
kata Kardinal Tagle. — media Vatikan  

Kanonisasi 
Katedral 
Maria Ratu Arab

Pengutusan para katekis di sebuah keuskupan di Indonesia sebelum pandemik. 
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Kenali 
Santo Anda 

Natal, Ulang
tahun kelahiran

Yesus 

Sta. Fransiska Xaveria Cabrini
~ 22 Disember ~

Waktunya telah tiba bagi Putera Tuhan untuk 
menjadi manusia oleh kerana kasih-Nya 

kepada kita. Bonda-Nya, Maria, dan St. Yosef 
harus meninggalkan Nazaret ke Betlehem kerana 
kezaliman Kaisar Romawi. Maria dan Yosef ada-
lah keturunan keluarga Raja Daud, maka mereka 
harus pergi ke kota Daud iaitu Betlehem maka 
digenapilah rencana Tuhan bahawa Mesias akan 
dilahirkan di kota Betlehem.

Ketika Maria dan Yosef tiba di Betlehem, tidak 
ada rumah penginapan untuk mereka. Akhirnya, 
mereka menemukan tempat bernaung di sebuah 
gua. Di sana, ada sebuah kandang yang buruk dan 
di sana, Putera Tuhan telah lahir pada Hari Natal. 

Yesus memilih untuk dilahirkan dalam kemiski-
nan agar kita dapat belajar untuk tidak mengejar 
kekayaan serta kenikmatan. Pada malam Yesus 
dilahirkan, Tuhan mengutus para malaikat-Nya 
untuk mewartakan kelahiran-Nya. Para malaikat 
tidak diutus kepada kaisar atau pun raja mahu-
pun kepada ketua-ketua imam. Sebaliknya, para 
malaikat diutus kepada para gembala yang miskin 
dan sederhana. Segera sesudah mereka menden-
gar khabar sukacita dari para malaikat, mereka 
bergegas datang untuk menyembah sang Juru-
selamat dunia. Kemudian mereka pulang sambil 
memuji serta memuliakan Tuhan.

Hari ini akan menjadi hari ungkapan syukur 
yang luar biasa oleh kerana hadiah Inkarnasi: Tu-
han beserta kita! 

SANDAKAN: Pengetua SMK Konven St. 
Cecilia, Encik Chung Su Kiong yang sudah 
berkhidmat selama setahun telah banyak 
membawa perubahan dalam pembangunan 
sekolah sepanjang tempoh tersebut.  

Salah satu perubahan itu ialah mewujud-
kan “Smart TV” di semua kelas (18 bilik 
darjah). Dengan adanya kemudahan ini, 
proses pengajaran dan pembelajaran dalam 
kelas dapat dimudahkan bertepatan dengan 
Pembelajaran Abad ke-21 (PAK-21)

En. Chung Su Kiong turut memfokus-
kan Transformasi Sekolah yang bercirikan 
penambahbaikan, pengupayaan kendiri 
serta pertambahan nilai kepada warga St. 
Cecilia. Seterusnya, “Tabung Prihatin St. 
Cecilia” telah diperkenalkan pada Jun 2021 
yang bertujuan membantu murid miskin se-
masa musim pandemik Covid-19 melanda. 

Pada hujung tahun ini, hasrat menaiktaraf 
tandas dapat dilaksanakan dan selesai sebe-
lum pembukaan sekolah pada Januari 2022.

Encik Chung Su Kiong juga turut me-
maklumkan slogan bagi SMK Konven St. 
Cecilia “St. Cecilia Hebat, Katakan Ya ke-
pada no.3 Terbaik di Sandakan”. 

Untuk mencapai hasrat tersebut, satu lagi 
program telah diadakan iaitu “Program Pro-
mosi St. Cecilia”. 

Objektif Program Promosi SMK Kon-
ven St. Cecilia ialah ingin memperkenalkan 
pencapaian sekolah dari segi kurikulum, 
Ko-kurikulum dan Hal Ehwal Murid. Selain 
itu, memaklumkan perkembangan pencapa-
ian usaha PIBG serta kemudahan sekolah 
yang sedia ada.

Risalah sekolah telah dihasilkan bertu-

juan untuk memberi pendedahan tentang 
pencapaian SMK Konven St. Cecilia serta 
menambah bilangan pelajar sekaligus men-
ingkatkan peratusan pelajar yang berpotensi 
cemerlang dalam akademik.

Antara lain dalam risalah tersebut ialah 
mengandungi pencapaian pelajar dari segi 
akademik, hal ehwal murid, Ko-Kurikulum, 
sumbangan PIBG dan aktiviti Christian 
Movement Student. 

Turut dimuatkan ialah Insentif istimewa 
disumbangkan kepada murid Tahun 6 yang 
mencapai keputusan akhir tahun minima 
mendapat 3A ke atas.  

Pihak sekolah SMK Konven St. Cecilia 
telah mengadakan lawatan dan menghantar 
risalah di semua sekolah rendah Mubaligh 
di kawasan Sandakan.

Melalui lawatan ke Katedral St. Mary, 

Sandakan pada bulan Oktober lalu, En 
Chung telah menyerahkan risalah kepada 
pihak gereja yang diwakili oleh Fr David 
A. Garaman dengan harapan agar dapat 
memperkenalkan sekolah SMK Konven St. 
Cecilia sebagai tempat meneruskan pendid-
ikan sehingga tamat tingkatan lima kepada 
semua umat.

Mereka juga mengadakan lawatan ke 
sekolah rendah SK St. Mary Convent, 
Sandakan di mana En. Chung menyerah-
kan risalah SMK Konven St. Cecilia kepada 
pihak pentadbir SK St. Mary Convent serta 
Lembaga Sekolah agar dapat sedikit seban-
yak menyuntik semangat murid-murid yang 
bersekolah di St.Mary’s Convent untuk me-
neruskan persekolahan mereka di sekolah 
menengah St. Cecilia. — dioceseofsanda-
kan.org 

Sekolah Katolik promosi 
keprihatinan, kebijaksanaan

TELUPID: “Sambutan Hari Paroki Santo 
Martin, Telupid kali ke-55 mengingatkan 
kita akan kesetiaan dan karya-karya Tu-
han di Paroki ini, juga mengingatkan kita 
akan kasih Tuhan di mana kita dapat mel-
angkah ke hadapan dengan penuh harapan 
dan iman,” kata Uskup Julius Dusin Gi-
tom dalam video ucapannya sempena Hari 
Paroki Sto Martin, Telupid, baru-baru ini.

Hari Paroki St Martin dimulakan den-
gan Novena sembilan hari pada 6-13 Nov. 
Kemuncak perayaan diraikan dengan Misa 
Kudus pada 14 Nov dengan tema yang di-
ambil dari proses sinodal Gereja: Perseku-
tuan, Partisipasi dan Misi.  

Selebran utama Misa Kudus, Fr Chris-
topher Ireneus, turut mengurapi minyak 
krisma kepada 23 krismawan pada hari 
tersebut. Sebelum itu, pada 13 Nov, Fr 
Christopher telah memimpin Upacara 
Sakramen Pembaptisan Bayi dan Kanak-
kanak.  Seramai 32 bayi dan kanak-kanak 
telah dibaptis pada pagi tersebut.

Kemudian pada sebelah petang, beliau 
memberikan Sakramen Pengakuan kepada 

23 orang calon Penguatan yang menghadiri 
rekoleksi persiapan penerimaan Sakramen 
Krisma.

Dalam Misa Kudus yang dirayakan 
dalam bahasa Kadazan pada 14 Nov, Fr 
Christopher dalam homilinya menekankan 
bahawa meskipun pandemik, karya-karya 
hebat Tuhan tetap terjadi. Buktinya ialah 
kehadiran pada calon Krismawan. 

Meskipun tidak dapat bersama dengan 
umat Paroki sempena Hari Paroki St Mar-
tin ke-55 ini, Uskup Julius Dusin Gitom 
telah merakamkan ucapannya yang disiar-
kan dalam talian.

Dalan ucapannya, Uskup Julius mengam-
bil kesempatan ini untuk mengajak semua 
umat Katolik Telupid, untuk mengam-
bil bahagian dan memberikan kerjasama 
dalam proses sinodal Gereja menuju Sinod 
para uskup 2023 di Roma. 

Katanya, penyertaan umat dalam proses 
ini adalah penting dalam kehidupan meng-
gereja. Lebih-lebih lagi, Gereja itu adalah 
umat sendiri. 

Dalam kegiatan sinodal ini umat dihara-

pkan juga kian menyadari diri akan dimen-
si iman dalam bermisi iaitu mereka diutus 
untuk menjadi pewarta. 

Bapa Uskup juga menyatakan meraya-
kan Hari Paroki merupakan berkat daripa-
da-Nya. 

Prelatus itu mengongsikan empat perka-
ra yang harus disyukuri oleh meskipun 
dalam keadaan yang tidak menentu akibat 
Covid-19 iaitu: 

i. menyedari dan mensyukuri hidup kita 
adalah sebuah anugerah daripadaNya, 
ii. meningkatkan kesedaran dan 
kepedulian dengan membantu sesama, 
iii. mengeratkan kesatuan dan kerjasama 
dengan semua pihak
iv. menyedari dan memupuk nilai keke-
luargaan. 
Pada akhir ucapan, Bapa Uskup men-

egaskan sekali lagi bahawa perayaan ini 
mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan 
kepada paroki ini dan semua umat supaya 
peringatan ini membolehkan kita melang-
kah ke hadapan dengan penuh harapan dan 
iman. — SOCCOM Telupid

St Martin Telupid rai Hari Paroki ke-55 

En. Chung Su Kiong (Pengetua SMK Konven St. Cecilia) menyerahkan risalah kepada Fr. 
David A. Garaman, Paderi Paroki St. Mary Katedral Sandakan

Fransiska dilahirkan pada 
15 Julai 1850 di Itali. Se-

jak kecil, Fransiska  beran-
gan-angan untuk menjadi se-
orang misionari yang diutus 
ke China

Namun demikian, setelah 
dewasa dan ketika mahu me-
nyertai biara, dua buah biara 
telah menolaknya kerana 
kesihatan Fransiska yang kurang baik. 

Oleh itu, Fransiska menjadi guru di sebuah se-
kolah. Setelah beberapa lama, seorang paderi me-
mintanya membantu sebuah rumah kebajikan. Ia 
tugas yang rumit tetapi Fransiska tetap melayani 
dengan tabah. Beberapa orang wanita turut datang 
membantunya dan mereka bergabung untuk men-
gucapkan kaul. 

Pada akhirnya, Bapa Uskup meminta Fransiska 
untuk mendirikan  kongregasi para biarawati mis-
ionari. Kongregasi yang diasaskan oleh Fransiska 
ialah para Sister Misionari Hati Kudus, yang mula 
berkembang di Itali dan kemudian di negara-negara 
lain. Fransiska, yang sekarang dipanggil Mother 
Cabrini, senantiasa rindu untuk pergi ke China. Na-
mun rencana Tuhan mengutus Mother Cabrini ke 
Amerika. Di sana, Mother Cabrini banyak mem-
bantu para migran. 

Pelayanan Mother Cabrini di Amerika tidak 
mudah. Uskup New York sendiri menyuruhnya 
kembali sahaja ke Itali. Namun, Mother Cabrini 
menyerahkan semua masalahnya kepada Hati Ku-
dus Yesus dan terus tinggal di New York. Dia mem-
buka banyak sekolah, rumah sakit dan pusat keba-
jikan. Lama kelamaaan, apabila melihat karya amal 
Mother Cabrini dan kongregasinya yang sungguh-
sungguh, Uskup memberikan izin dan menyokong 
usaha mereka. Mother Cabrini wafat di Chicago 
pada 23 Disember 1917 dan diwartakan kudus oleh 
Sri Paus Pius XII pada tahun 1946.



MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(DISEMBER)    

sejagat: mari kita berdoa untuk para katek-
is, yang dipanggil untuk mewartakan Fir-
man tuhan: semoga mereka menjadi saksi-
nya, dengan keberanian dan kreativiti dan 
dalam kuasa roh kudus.

Disember 19, 2021 

KUCHING: “Terima kasih kepada 
Paderi yang baharu ditahbis, Fr 
Mark Noel Bonchol, yang berani 
membuat ‘lonjakan iman’. Biarpun 
telah bekerja dengan selesa selama 
25 tahun, beliau mengatakan “Ya” 
kepada panggilan Tuhan di usia 40 
tahun,” ucap Uskup Agung Simon 
Poh, yang bersukacita menerima 
seorang paderi baharu ‘angkatan 
pandemik’ pada Hari Raya Santa 
Perawan Maria Dikandung tanpa 
Noda di Katedral St Joseph. 

Disebabkan SOP, kehadiran 
umat terhad kepada ahli keluarga, 
para paderi, seminarian, religius 
dan tetamu jemputan sahaja. Na-
mun, peristiwa sukacita ini dapat 
disaksikan melalui  melalui siaran 
langsung.

Pada akhir Ritus Pentahbisan, 
Uskup Agung Simon Poh men-
gurapi tangan paderi yang baharu 
ditahbis, yang berlutut di hadapan-
nya, dengan minyak suci Krisma 
dengan kata-kata: “Tuhan Yesus 
Kristus, yang diurapi oleh Bapa 
dengan Roh Kudus dan kuasa, 
menjaga. dan memelihara kamu, 

supaya kamu menguduskan orang 
Kristian dan mempersembahkan 
korban kepada Tuhan.”

Turut hadir dalam Misa Ku-
dus Pentahbisan Imamat itu ialah 
Uskup Agung Emeritus John Ha 
dan Peter Chung. 

Fr Vincent Chin kemudian mem-
bantu Fr Mark memakai stola dan 

chasuble, selepas itu dia pergi ke 
hadapan Uskup Agung menyedia-
kan Persembahan serta komuni. 

Uskup Agung Simon dalam uca-
pannya, menganggap pentahbisan 
diakonat dan imamat  Fr Mark 
pada dua perayaan besar Santa 
Perawan Maria sebagai berkat bagi 
paderi baharu itu. 

“Sebagai orang yang mempun-
yai banyak karunia, semoga Tuhan 
menggunakan kamu dengan kuasa 
untuk memberkati umat Tuhan,” 
kata Uskup Agung dan mengin-
gatkan Fr Mark tentang tema pen-
tahbisan imamatnya, “Dia harus 
semakin besar, tetapi aku harus 
semakin kecil”(Yohanes 3:30). 
Sambil mengalu-alukannya ke pe-
layanan imamat dan bekerja sama 

dengan saudara-saudara imam-
nya, Uskup Agung mengucapkan, 
“Semoga anda mengalami kegem-
biraan sejati bekerja di ladang ang-
gur Tuhan.”

Fr Mark berkata beliau lebih suka 
merujuk pentahbisannya “kami” 
dan bukan “aku” kerana tanpa doa 
dan sokongan, pentahbisannya 
tidak akan membuahkan hasil. “Ia 
memerlukan kepercayaan seluruh 
komuniti untuk ‘membesarkan’ se-
orang seminarian menjadi imam,” 
ujarnya sambil bercanda. 

Fr Mark amat berterima kasih 
kepada Tuhan atas karunia imamat 
dan Bonda Maria atas kasih say-
ang dan penjagaannya. Beliau juga 
menyebut senarai panjang para 
paderi termasuk para formator di 
Seminari Sto Petrus, rakan-rakan, 
adik-beradik dan arwah bapa serta 
ibunya. 

Kepada mereka yang mahu 
mendalami kehidupan kepaderian 
mahupun religius, beliau menegas-
kan, “Jangan gentar. Sebaliknya, 
cubalah.” — sumber Today’s                   
Catholic

Paderi yang baharu ditahbis, tinggalkan 
keselesaan untuk bekerja di ladang Tuhan 

PUTATAN: Dalam bahasa Korea, 
“Woori Jib” bermaksud “Rumah 
Kita.” Woori Jib St Francis Xavier 
yang terletak di Kg Potuki Putatan 
merupakan sebuah rumah kebaji-
kan untuk anak yatim daripada ke-
luarga miskin Katolik. Kebajikan 
kanak-kanak di rumah ini ditaja 
sepenuhnya oleh Clerical Society 
of the Most Holy Trinity of Miri-
nae, Korea Selatan (SST).

Kini, Woori Jib St Francis Xa-
vier telah bertapak lima tahun di 
Keuskupan Agung Kota Kina-
balu. Ia menyambut ulang tahun-
nya dengan perayaan Ekaristi yang 

dipimpin oleh Uskup Agung John 
Wong pada 5 Disember lalu. 

“Saya ingin merakamkan uca-
pan terima kasih kepada Uskup 
Agung yang memberikan lampu 
hijau kepada SST untuk membuka 
Woori Jib  di Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu pada 28 November 
2016,” kata Fr Lawrence Kim, re-
ktor Woori Jib St Francis Xavier. 

Fr Kim juga menyebut nama Fr 
Leo Choi Sangki, pendiri Woori 
Jib, paderi pertama Korea yang 
telah memulakan kerja-kerja peng-
injilan di Sabah, dan memainkan 
peranan penting dalam pembangu-

nan Woori Jib.
Beliau juga mengucapkan teri-

ma kasih kepada Fr Wilfred Atin, 
rektor Paroki Penampang yang 
banyak membantu mereka dalam 
penjagaan pastoral, penyediaan 
Misa dan sakramen lain.

Bersama dengan rakan pade-
rinya, Fr Andrea Kim, Fr Kim 
menyatakan komitmen mereka 
dalam melayani komuniti di Sa-
bah, Katanya, “Kami akan sentiasa 
mengasihi Tuhan dan akan terus 
melayani masyarakat di Sabah, 
menyumbang kepada pembangu-
nan Gereja tempatan agar menjadi 
jambatan untuk kerjasama yang 
lebih baik. antara Sabah Malaysia 
dan Korea.”

Pada masa ini, seramai 14 
kanak-kanak perempuan tempatan  
berumur 5-15 tahun sedang men-
etap di Woori Jib. Pada awal tahun 
hadapan, pusat itu merancang un-
tuk menambah seorang lagi kanak-
kanak.

Uskup Agung John Wong dalam 
ucapannya, berterima kasih kepa-
da paderi-paderi Korea atas kehad-
iran dan sumbangan mereka dalam 
Keuskupan Agung, khususnya atas 
pelayanan dan kasih sayang mere-
ka kepada rakyat Sabah. — Linda 
Edward, Catholic Sabah 

SIBU: Keuskupan Sibu memben-
tuk Tim Fasilitator Proses Sinod-
al selepas melancarkan Proses 
Sinodal di Katedral Sacred Heart 
(SHC) pada 21 Nov 2021. 

Pasukan fasilitator, yang terdiri 
daripada 70 orang umat ini telah 
memulakan tugas misi mereka 
untuk berkonsultasi dengan umat 
Tuhan sehingga April 2022.

Mereka juga telah menjalani 
latihan pada 20 Nov di Pusat Pas-
toral Keuskupan Sibu. Latihan 
ini dikendalikan oleh Penyelaras 
Keuskupan untuk Proses Sinodal, 
Fr Ivan Fang, yang juga merupa-
kan paderi Misionari Mill Hill dari 
Brunei dan pengasas Komuniti Mi-
sionari Corpus Christi (MCCC).

Sesi latihan merangkumi tujuh 
topik: Semua Mengenai Sinodal-
iti, Peranan Fasilitator, Langkah-

Langkah untuk Pemudahcaraan 
Kumpulan, Penyelesaian Masalah 
Semasa Pemudahcara, Proses Pe-
rundingan Sinodal, dan Menggu-
nakan Buku Panduan Fasilitator, 
dan Merekod dan Membuat Sin-
tesis.

Sri Paus Fransiskus telah mel-
ancarkan proses sinodal bertema: 
Persekutuan, Partisipasi dan Misi 
pada 10 Oktober lalu.

Uskup Sibu, Joseph Hii menyu-
arakan seruan Sri Paus Fransiskus, 
“Kita tidak memerlukan gereja 
lain sebaliknya kita perlu mencipta 
gereja berbeza untuk  meneruskan 
Gereja ‘bermisi kekal.’ 

Sebuah gereja yang berbeza, ka-
tanya, mempunyai tiga tanda iaitu: 
Sinodal, Mendengar dan Meny-
embuhkan.  — sumber Today's 
Catholic

Woori Jib St Francis Xavier 
sambut ulang tahun kelima 

Penghuni Woori Jib memakai ‘Hanbok’ pakaian tradisional Korea 
semasa Misa Kudus ulang tahun kelima Woori Jib St Francis Xavier. 

Keuskupan Sibu memaknai 
Gereja sinodal 

Uskup Agung Simon Poh mengurapi tangan paderi yang baharu ditahbis, Fr 
Mark  dengan minyak Krisma. Gambar: Danison Manium, Today’s Catholic. 

Fr Mark Noel Bonchol


