
VATIKAN: Sri Paus Fran-
siskus menggesa semua 
untuk bersama-sama 

memerangi wabak keganasan 
pemerdagangan wanita dan 
kanak-kanak perempuan. Ia ada-
lah luka yang dalam dan terbuka 
di dalam tubuh Kristus dan pada 
tubuh semua manusia, yang mem-
pengaruhi setiap daripada kita, 
katanya dalam pesan video  sem-
pena Hari Doa dan Refleksi Sedu-
nia ke-8 Menentang Pemerdagan-
gan Manusia, 8 Februari 2022.

Hari Doa dan Refleksi Sedunia Menen-
tang Pemerdagangan Manusia ini pertama 
kali diperkenalkan oleh Sri Paus Fransiskus 
pada 2015, sempena peringatan liturgi St  
Josephine Bakhita, 8 Feb.

St Josephine, seorang biarawati Canno-
sian Itali kelahiran Sudan (1869 – 1947) 
telah dijual beberapa kali sebagai hamba se-
jak berusia tujuh atau lapan tahun sehingga 
tiba di Itali di mana kemudiannya dia me-
nyertai kongregasi Cannosian. Diwartakan 
Santa pada tahun 2000, St Josephine adalah 
santa penaung Sudan dan bagi para mangsa 
penyeludupan manusia yang terselamat.

Tema Hari Doa dan Kesedaran Sedunia 
Ke-8 Menentang Pemerdagangan Manusia 
ialah: “Kuasa penjagaan. Wanita, Ekonomi 
dan Pemerdagangan Orang.”

Sri Paus mengatakan tema itu “menga-
jak kita untuk mempertimbangkan keadaan 
wanita dan gadis, dalam pelbagai bentuk 
eksploitasi, termasuk perkahwinan paksa 
dan perhambaan domestik dan buruh.” Ada 
beribu-ribu wanita dan gadis yang diper-
dagangkan setiap tahun yang menandakan 
wujudnya diskriminasi dan perhambaan.

Talithakum, Jaringan Katolik antarabang-
sa yang menentang pemerdagangan manu-
sia, memberikan data yang menunjukkan 

ketidaksamaan dan ketidakadilan yang di-
alami oleh wanita. Wanita dan kanak-kanak 
perempuan menyumbang 72 peratus dari-
pada mangsa pemerdagangan yang dikenal 
pasti. 

Dua pertiga daripada penduduk dunia 
yang buta huruf adalah wanita; 90 peratus 
daripada pekerja (berumur 25 hingga 54) 
adalah lelaki, manakala wanita berjumlah 
kurang daripada dua pertiga. Tiga puluh 
peratus wanita muda tidak mendapat akses 
pendidikan mahupun pekerjaan.

Dalam pesannya, Bapa Suci mengeluh 
bahawa organisasi masyarakat di seluruh 
dunia masih terus menafikan maruah dan 
hak wanita yang saksama seperti lelaki. 
Wanita “berganda-ganda miskin”, men-
galami “situasi dipinggirkan, dianiaya dan 
dikasari” dan mereka hanya mempunyai 
peluang tipis untuk mempertahankan hak 
mereka.

Bapa Suci menegaskan bahawa “pemerd-

agangan orang, melalui eksploitasi domes-
tik dan seksual, menyangkal dan merampas 
hak serta martabat wanita dan gadis.”

“Pemerdagangan manusia adalah kega-
nasan! Keganasan yang dialami oleh setiap 
wanita dan setiap gadis adalah luka terd-
alam dan terbuka pada tubuh Kristus, dalam 
tubuh semua manusia, ia adalah luka dalam 
yang mempengaruhi setiap daripada kita.”

Menyedari bahawa terdapat ramai wanita 
yang berani berjuang menentang kegana-
san, Sri Paus menyeru kaum lelaki untuk 
menyertai perjuangan ini. Menurut Sri 
Paus, dengan berganding bahu, “kita boleh 
dan mesti berjuang untuk memastikan hak 
asasi manusia dihormati dan mengiktiraf 
maruah setiap orang.”  

Jalan menuju transformasi ini, kata Sri 
Paus, telah ditunjukkan oleh St Bakhita, 
yang membuktikan bahawa “perubahan 
atau transformasi dalam hidup adalah tidak 
mustahil. Ia memberi kita kekuatan untuk 

membenarkan diri kita diubah oleh Tuhan. 
Inilah penjagaan belas kasihan dan cinta 
Tuhan, yang mengubah peribadi  kita dan 
menjadikan kita mampu untuk mengalu-
alukan orang lain sebagai saudara dan sau-
dari.”

Sangti Papa menegaskan bahawa mengik-
tiraf maruah setiap orang adalah tindakan 
pertama, yang memberi manfaat kepada 
semua orang. 

Oleh itu, Bapa Suci menggalakkan setiap 
wanita dan setiap gadis yang komited un-
tuk memerangi wabak pemerdagangan ini 
melalui pendidikan di sekolah, keluarga dan 
dalam masyarakat. 

Prelatus itu juga menggesa setiap lelaki 
dan kaum muda untuk menyertai proses 
transformasi ini, mengangkat teladan Orang 
Samaria yang Baik Hati “yang tidak malu 
untuk membongkokkan diri untuk meno-
long dan menjaga saudaranya.” — media 
Vatican
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Jadi, bilamana kami beritakan, bahawa Kristus dibang-
kitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin 
ada di antara kamu yang mengatakan, bahawa tidak 
ada kebangkitan orang mati? Sebab jika benar orang 
mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak 
dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, 
maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih 
hidup dalam dosamu.

1 Korintus 15:12, 16-17 
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ROMA:“Apa akan terjadi pada Gereja tanpa 
sister dan wanita hidup bakti? Tanpa mereka, 
Gereja tidak akan dapat difahami,” kata Sri 
Paus Fransiskus untuk doa intensi bulan Feb-
ruari 2022 yang dikhususkan untuk para reli-
gius dan wanita hidup bakti. 

Penegasan itu diucapkan oleh Sri Paus 
Fransiskus dalam video yang diterbitkan 

oleh Jaringan Sedunia Doa Sri Paus pada 8 
Februari lalu. 

Bapa Suci menyeru semua wanita yang 
dikonsekrasi untuk melihat cara terbaik 
mereka bagi bertindak balas terhadap 
cabaran yang dihadapi umat manusia. “Saya 
menggesa mereka untuk terus bekerja dan 
membawa perubahan kepada golongan mis-

kin, golongan terpinggir, dan dengan para 
mangsa pemerdagangan manusia.”

Sri Paus Fransiskus juga mendoakan para 
religius dan wanita hidup bakti yang mem-
perlihatkan keindahan cintakasih dan be-
laskasihan Tuhan melalui pelayanan mereka 
sebagai katekis, teologi dan pembimbing 
rohani, meskipun mereka sering mengha-

dapi pelbagai cabaran. Ketika menghadapi 
kesukaran dan rintangan, jangan berundur, 
jangan takut, kata Sri Paus. “Semoga kalian 
terus membuat kebaikan Tuhan dikenali dan 
diketahui melalui karya-karya kerasulan 
yang kamu lakukan. Tetapi di atas segalanya, 
melalui kesaksian hidup bakti kalian,” ucap 
Bapa Suci. — media Vatikan 

Apa terjadi pada Gereja tanpa sister dan wanita hidup bakti?

Pemerdagangan manusia, 
luka dalam tubuh Kristus 
dan kemanusiaan



Pulang ‘ke rumah’ untuk 
merawat kekacauan hati

Tahun-tahun awal dewasa dan 
imamat, saya lalui dan habis-

kan untuk mengajar teologi di Kolej 
Newman Theological di Edmonton, 
Kanada. Saya masih muda, penuh 
tenaga, suka mengajar, dan sedang 
meneroka kegembiraan dalam pe-
layanan. Sebahagian besarnya, ia 
adalah tahun dan masa yang amat 
baik. 

Walau bagaimanapun, apa yang 
saya lalui tidak selalu mudah. Kege-
lisahan dan kekacauan dalaman ser-
ing muncul di kalangan kita semua. 

Tuntutan pelayanan,  ketegangan 
dalam komuniti, obsesi yang selalu 
saya hadapi, pemergian rakan-rakan 
yang disayangi selalu berlaku dalam 
komuniti, dan ramai orang dalam 
kehidupan saya yang berpindah 
atau tidak dapat dihubungi lagi, ada 
‘kehilangan’ yang kadang-kadang  
meninggalkan saya dalam keka-
cauan emosi, tercungap-cungap 
untuk oksigen, bergelut untuk tidur, 
tertanya-tanya bagaimana saya da-
pat menenangkan jiwa saya. 

Tetapi, saya mempunyai sedikit 
formula untuk membantu menan-
gani perkara ini. 

Setiap kali huru-hara itu menjadi 
teruk, saya akan masuk ke dalam 
kereta saya dan memandu empat 
jam ke ladang keluarga kami di se-
berang sempadan di Saskatchewan. 

Keluarga saya masih tinggal di 
rumah tempat saya dibesarkan dan 
saya boleh makan di meja yang 
sama yang pernah saya makan se-
masa kecil, tidur di katil yang sama 

yang saya tiduri semasa kanak-
kanak, dan berjalan di tanah yang 
pernah saya lalui semasa membesar. 

Biasanya ia tidak mengambil 
masa yang lama untuk pulang ke 
rumah dan kembali bersemangat. 
Saya hanya memerlukan makan 
atau bermalam dan kekacauan serta 
sakit hati akan reda; Saya akan mula 
berasa stabil semula.

Pulang ke rumah tidak mengubati 
sakit hati tetapi ia memberi penjag-
aan dan merawat kepada hati. Ia se-
lalunya berkesan. 

Hari ini, jenis huru-hara emosi 
dan sakit hati yang sama masih 
boleh mengganggu saya sekali-
sekala dan membuatkan saya tidak 
pasti tentang siapa saya, tentang 
pilihan yang telah saya buat dalam 
hidup, dan tentang siapa dan apa 
yang perlu dipercayai. 

Walau bagaimanapun, saya tidak 
dapat lagi memandu ke rumah za-
man kanak-kanak saya dan perlu 
mencari ketenangan seperti yang di-
tawarkan oleh rumah kelahiran saya 
dengan cara baharu.

Selalunya, ia tidak selalu jelas 
di mana untuk mencari ini, wa-
laupun di tengah-tengah komuniti 
yang baik, keluarga yang masih 
menyokong, rakan penyayang dan 
pekerjaan yang menarik. 

Rumah juga boleh menjadi sukar 
difahami pada malam yang geli-
sah. Perkara yang diperlukan untuk 
menstabilkan hati tidak selalunya 
mudah diakses. Sebaik sahaja anda 
meninggalkan rumah, kadangkala 

sukar untuk mencari jalan kembali 
ke sana semula.

Jadi apa yang saya lakukan seka-
rang ialah apabila saya perlu pulang 
ke rumah dan memulihkan seman-
gat saya untuk menstabilkan diri 
saya? 

Kadang-kadang kawan yang 
dipercayai adalah jawapannya; ka-
dangkala penawarnya ialah dengan 
menghubungi atau berbual dengan 
ahli keluarga; kadang-kadang ke-
luarga lain dapat menjadi keluarga 
saya, kadang-kadang dengan berdoa 
atau melihat alam, kadang-kadang 
dengan menyibukkan dengan kerja, 
dan kadang-kadang saya tidak dapat 
mencarinya langsung dan terpaksa 
hidup dengan huru-hara yang seper-
ti yang ribut atau menjadi semakin 
teruk. 

Selama bertahun-tahun, saya 
mendapati bahawa buku istimewa 
boleh membawa ketenangan seperti 
saya pulang dengan memandu pu-

lang ke rumah suatu ketika dahulu. 
Orang mempunyai pelbagai pen-

dapat tentang rumah sendiri. Salah 
satu buku yang mengembalikan ke-
tenangan saya dan selalunya berke-
san ialah The Story of a Soul oleh 
Therese of Lisieux. Ia adalah kisah 
perjalanan resesif, kisah usaha Ther-
ese sendiri untuk menawan semula 
apa yang pernah diberikan oleh ru-
mah, dan keluarga kepadanya. 

Tetapi perjalanan resesif itu bu-
kanlah kekuatan utama buku ini  
(saya sangat mengesyorkan untuk 
sesiapa sahaja yang mempunyai 
kekacauan dan gangguan jiwa) 
namun ia mempunyai kuasa yang 
istimewa. Banyak autobiografi se-
benarnya membawa banyak keresa-
han daripada menenangkan. Buku 
ini sudah pasti akan meredakan 
kekacauan jiwa anda.

Walau bagaimanapun, kita harus 
mengingati bahawa, melawat ru-
mah zaman kanak-kanak tidak 
semestinya mengubati hati kita. 
Kadang-kadang, rumah pada zaman 
kanak-kanak membawa memori 
membawa lebih banyak patologi 
dan kesakitan daripada menyem-
buhkan. 

Bukan semua orang mempunyai 
rumah yang tenang dan menggem-
birakan. Malah, rumah pertama se-
orang juga boleh menjadi tempat di 
mana kepercayaan dan keperibadi-
an kita tercemar, seperti yang sering 
berlaku dalam bentuk penderaan 
seksual dan lain-lain. 

Saya bernasib baik. Rumah per-

tama  memberi saya kepercayaan 
dan keyakinan. Bagi mereka yang 
tidak bernasib baik, tugasnya ada-
lah untuk mencari rumah, tempat 
atau seseorang, yang membelai jiwa 
yang terluka.

Apakah sifat rumah yang memb-
elai jiwa? Rumah adalah tempat se-
lamat bagi anda. Ia juga merupakan 
tempat di mana anda mengalami 
keselamatan dan kepercayaan dan 
di mana kemantapan itu membole-
hkan anda mempercayai perkara-
perkara iman. 

Saya pernah memandu empat jam 
untuk makan atau bermalam demi 
mencarinya. 

Hari ini, saya perlu melakukan 
perjalanan resesif itu dengan cara 
lain. Ini adalah perjalanan yang 
perlu kita semua lakukan pada masa 
huru-hara dan kegelisahan yang 
mendalam dalam hidup kita, iaitu, 
untuk mencari tempat, ruang, ra-
kan, keluarga, rumah, meja, katil, 
buku, atau sesuatu yang mendasar-
kan kita lagi dalam keselamatan, 
kepercayaan, kestabilan, dan keper-
cayaan.

Sudah tentu, terdapat kekece-
waan dan sakit hati yang tidak ada 
ubatnya; tetapi jiwa tidak perlu diu-
bati, hanya dijaga dengan betul. 

Tugas kita adalah untuk pulang 
ke rumah, untuk mencari orang, 
tempat, doa, dan buku yang memb-
elai jiwa kita pada masa-masa ke-
tika dunia ini kita rasai mahu run-
tuh. – Oleh Fr Ron Rolheiser @ 
Hakcipta Terpelihara 1999-2022

Apa yang menjadi kebahagiaan 
anda? Mungkin ada orang 

yang secara spontan mengatakan: 
saya bahagia kalau ada wang ban-
yak, dapat makan yang enak setiap 
hari atau berkahwin dengan orang 
yang kaya dan baik hati. 

Atau mungkin ada yang berpen-
dapat bahawa kebahagiaan dicapai 
dengan kedudukan dan pendidikan 
yang tinggi, kesihatan dan kecanti-
kan yang menyerlah. Inilah gam-
baran-gambaran umum yang 
dipropagandakan melalui iklan dan 
drama atau filem di televisyen. 
Benarkah kita akan bahagia den-
gan hal-hal tersebut di atas?

Semua orang ingin bahagia. Jika 
kita perhatikan, akibat cuba 
memenuhi kebahagiaan itu, manu-
sia cenderung menginginkan 
sesuatu yang ‘lebih’: ingin lebih 
pandai, lebih berjaya, lebih baik. 
Semua itu disebabkan kerana di 
dalam diri kita ada keinginan untuk 
mencapai kesempurnaan akhir sep-
erti halnya seorang atlet yang terus 
berjuang hingga ke garisan akhir.

Walaupun semua orang ingin 
bahagia, umumnya orang tidak 
tahu apakah kehidupan seperti apa 
yang dapat menghantar kita ke 
sana. Akibatnya tiap-tiap orang 
mengejar hal yang berbeza-beza 
untuk mencapai kebahagiaan itu.

Apakah kebahagiaan ada pada 

wang? Ramai orang ingin mencari 
wang sebanyak-banyaknya agar 
bahagia. Namun jika kita renung-
kan, wang dan kekayaan merupa-
kan sesuatu yang lebih rendah dari-
pada manusia itu sendiri. wang dan 
kekayaan bersifat sementara: 
mudah diperoleh, tetapi mudah 
hilang. 

Wang bukan tujuan, ia hanya alat 
untuk mendapatkan sesuatu yang 
lain. wang memang diperlukan 
untuk membeli keperluan sehari-
hari yang kita perlukan, namun 
semua keperluan kita itu ada 
umurnya. Tidak ada yang tetap 
selamanya.

Apakah kebahagiaan ada pada 
kemasyhuran? Kardinal Henry 
Newman pernah berkata bahawa 
kehormatan/kemasyhuran merupa-
kan hal kedua yang dikejar orang 
setelah kekayaan. Namun jika kita 
renungkan, kehormatan atau 
tepatnya penghormatan dari orang 
lain merupakan sesuatu yang beru-
bah-ubah/ tidak tetap, dan dapat 
pula salah. 

Lagipula, kata St. Thomas 
Aquinas, kehormatan itu diperoleh 
sebagai akibat dari sesuatu yang 
baik yang ada pada kita, tetapi 
bukan yang menjadi intisari dari 
diri kita. Misalnya, Ibu Teresa 
dihormati kerana menerima hadiah 
Nobel, namun hadiah itu hanya 

merupakan akibat dari segala 
kebaikan dan perbuatan kasih yang 
menjadi jati dirinya. Jadi penghor-
matan tidak pernah menjadi lebih 
penting daripada kebaikan yang 
terkandung dalam diri kita.

Apakah kebahagiaan ada di 
dalam kebajikan? Filsuf kuno 
(Stoa) menganggap bahawa keba-
hagiaan manusia ada dalam penca-
paian kebajikan moral dan intelek-
tual. Kelihatannya hal ini lebih 
mulia namun jika kita teliti, kebaji-
kan juga bersifat sementara — 
misalnya hari ini kita boleh bersa-
bar, esok tidak demikian.  — maka 
ia tidak sempurna.

 Padahal, manusia selalu mencari 
sesuatu yang tetap dan sempurna. 
Kebajikan hanya merupakan alat 
bagi manusia untuk mencapai 
tujuan yang lebih mulia, iaitu: 
dikasihi secara sempurna dan men-
gasihi dengan sempurna. Namun, 
siapa yang dapat mengasihi kita 
dengan sempurna dan dapat kita 
kasihi dengan sempurna?

Kebahagiaan kita adalah persatu-
an dengan Tuhan! Saya pernah 
mendengar bahawa pasangan yang 
telah lama berkahwin, lama-
kelamaan wajah dan sifatnya men-
jadi semakin mirip satu dengan 
yang lain. Hal demikianlah yang 
juga diinginkan Kristus bagi kita 
anggota Gereja yang adalah mem-

pelai-Nya,  iaitu agar kita bertum-
buh semakin menyerupai Dia. 
Sehingga, jika saatnya nanti kita 
kembali bertemu dengan-Nya, Dia 
dapat melihat cerminan Diri-Nya 
dalam diri kita. Kini pertanyaann-
ya, sudahkah kita menyerupai Dia?

Pertanyaan demikian menghan-
tar kita pada suatu kebenaran yang 
lain, iaitu bahawa manusia dicipta-
kan menurut gambar dan rupa 
Tuhan (Kej 1:26). Ini membawa 
suatu akibat yang sangat luar biasa, 
manusia sebagai gambaran Tuhan 
(imago Dei) ini menjadi mampu 
untuk menerima rahmat Tuhan 
yang terbesar, iaitu Tuhan sendiri 
(capax Dei). 

Maka, walaupun ‘gambaran 
Tuhan’ dalam diri kita dirosakkan 
oleh dosa, tidak bererti bahawa kita 
sama sekali tidak berharga. 

Malah sebaliknya, Tuhan men-
gangkat kita dengan mengutus 
Kristus Putera-Nya ke dunia. Rasul 
Yohanes mengatakan, “Kerana 
besarnya kasih Tuhan akan dunia 
ini, sehingga Dia mengaruniakan 

Anak-Nya yang tunggal, supaya 
setiap orang yang percaya kepada-
Nya tidak binasa, melainkan ber-
oleh hidup yang kekal” (Yoh 3:16). 

Yesus yang menjadi manusia  
menunjukkan kepada ki ta 
bagaimana caranya hidup agar kita 
bahagia. Yesus mengajarkan kita 
Lapan  Sabda Bahagia (Luk 4: 
21-30) dan hidup-Nya sendiri ada-
lah pemenuhan Sabda Bahagia 
tersebut. 

Dan semasa hidup-Nya di dunia, 
Dia adalah manusia yang paling 
berbahagia, kerana Dia memberi-
kan Diri-Nya seutuhnya kepada 
Bapa dan kepada manusia. Salib 
Kristus adalah puncak dan bukti 
yang sungguh nyata akan hal ini. 

Pandanglah salib Kristus, dan 
kita akan menemui jawaban akan 
pertanyaan, “apa yang harus 
kulakukan agar hidup bahagia?” 
Sebab di sana, di dalam kehenin-
gan Kristus akan menjawab kita, 
“Mari, ikutlah Aku… berikanlah 
dirimu kepada Tuhan dan sesa-
ma….” —  santapan rohani 

HARI MINGGU BIASA KE ENAM (C)
YEREMIA 17: 5-8

1 KORINTUS 15: 12, 16-20
LUKAS 6: 17, 20-26

Apa yang menjadi kebahagiaan kita?
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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
Email: 

liza@herald.com.my 

Tanya
Jawab Soalan: Father, pasangan hidup saya rasanya 

amat sukar untuk meminta maaf. Bukan han-
ya kepada saya tetapi juga kepada anak-anak 
kami. Ini menyukarkan saya untuk mengajar 
anak-anak tentang menggaku salah dan mem-
inta maaf. Anak-anak akan mengatakan, bapa 
mereka sendiri tidak pernah meminta maaf 
jika melakukan kesilapan misalnya ketika tidak 
menepati janji atau terpijak barangan mainan 
mereka. Oleh itu mereka mempersoalkan kena-
pa mereka harus mengaku salah dan meminta 
maaf? Mohon saranan Father. Terima kasih. — 
Adriana

Jawaban: Puan Adriana, kami ikut prihatin 
dengan sikap pasangan hidup anda. Sikapnya itu 
ada  kecenderungan akan dicontohi oleh anak-
anak. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan sese-
orang sulit untuk mengaku salah dan meminta 
maaf. Berdasarkan sejumlah artikel dan peneli-
tian, seseorang sukar mengaku salah dan meminta 
maaf kerana lima faktor berikut: 

Pertama, pola asuh orangtua: Keberadaan kita 
tak mungkin tanpa keberadaan dan peran orang-
tua. 

Setiap orangtua memiliki pola asuh tersendiri 
dalam mendidik anak-anaknya. Ada orang-
tua yang mendidik anak-anak mereka  dengan 
menghargai dan mengasihi orang lain tanpa 

melihat status orang tersebut yang memudahkan 
anak-anak mengaku salah mahupun meminta 
maaf.

Sebaliknya, ada orangtua yang mendidik anak 
bahawa status keluarganya lebih tinggi diband-
ingkan orang lain. Ini menjadikan anak-anak 
tidak biasa untuk meminta maaf kepada orang 
lain yang statusnya lebih rendah dari mereka.
Kedua, merasa diri memiliki “kekuatan” lebih 
besar dari orang lain. “Kekuatan” di sini bererti 
memiliki fizikal yang besar dan tegap  diband-
ingkan dengan orang lain, memiliki jawatan 
tinggi, berpenghasilan banyak, atau memiliki 
peranan vital dalam sebuah komuniti. Kekua-
tan-kekuatan tersebut dapat menjadi hambatan 
untuk meminta maaf bila melakukan kesalahan.
Ketiga, citra diri: Hal ini merupakan gambaran 
sikap dan sifat peribadi seseorang sehingga ada 
yang memiliki citra diri yang tinggi dan rendah. 
Biasanya orang yang memiliki citra diri tinggi 
sukar untuk meminta maaf, kerama dengan me-
minta maaf akan dapat menjatuhkan citra diri 
mereka. Citra diri ini terbentuk oleh pola asuh 
orangtua mahupun merasa dirinya memiliki 
“kekuatan” yang lebih besar dari orang lain.
Keempat, kekecewaan terlalu mendalam. Di 
sini berkaitan dengan pengalaman masa lalu. 
Pada dasarnya manusia itu adalah makhluk 
sosial. Ia suka bergaul dan berkomunikasi se-
hingga tahu ada perasaan bersalah dan meminta 

maaf. Namun, dalam hidup bersama, seseorang 
terkadang sudah mengaku salah dan meminta 
maaf, tapi pihak yang dimintai maaf tak mau 
memaafkan justru marah dan menyakiti hati. Ini 
dapat menjadi pemicu orang kecewa. 

Pengalaman itu kelak membuat orang terse-
but sulit atau takut untuk meminta maaf lagi. 
Berdasarkan pengalaman yang menyakiti hati 
dan sangat mengecewakan tersebut, menjadikan 
orang tersebut sulit atau takut untuk mengaku 
salah dan meminta maaf.
Kelima, gender: Berdasarkan hasil penelitian 
dan pengamatan, sudah menjadi rahsia umum 
kalau lelaki tergolong orang yang susah mem-
inta maaf, sekalipun sudah jelas bersalah.
Puan Adriana, tidak ada masalah yang tidak da-

pat diselesaikan asalkan Puan bersabar dan penuh 
kasih. 

Berdasarkan hasil penelitian dan sejumlah re-
jukan, persoalan itu dapat diselesaikan dengan 
kedekatan dan kesabaran Puan terhadap pasan-
gan. Semakin intim Puan dengan pasangan, se-
makin mudah untuk berkomunikasi dan memberi 
penjelasan kepadanya untuk berani mengakui ke-
salahan dan meminta maaf.

Di samping itu, ajaklah suami untuk aktif 
dalam kegiatan keagamaan bukan sekadar ikut 
beribadah tiap minggu, tetapi juga aktif ter-
libat dalam pelayanan. — Haryo Goeritno,                                                   
hidupkatolik.com 

Membimbing anak-anak untuk memaafkan

Pembaharuan tanpa pertobatan 
adalah ancaman bagi Gereja 
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KUALA LUMPUR: Misa Votif atau Misa 
Roh Kudus biasanya dikenali sebagai Misa 
Merah di negara-negara Komanwel dan 
Amerika Syarikat disambut setiap tahun 
oleh Persatuan Peguam Katolik, Kuala 
Lumpur. 

Selama 28 tahun yang lalu Misa ini tel-
ah dipimpin oleh Uskup Agung, Uskup 
dan paderi dari dalam dan luar Malaysia. 
Misa Merah diadakan setiap tahun un-
tuk memohon Roh Kudus untuk mem-
bimbing dan memelihara peguam ketika 
mereka memulakan praktik mereka pada 
tahun baharu.  Seperti pada masa lalu dan 
mengikut tradisi sejak lebih 700 tahun lalu, 
para selebrant dan pelayan altar memakai 
jubah merah yang melambangkan lidah api 
manakala hakim dan peguam mengenakan 
jubah mahkamah mereka yang menanda-
kan kehadiran mereka sebagai Komuniti 
pengamal undang-undang Katolik dalam 
menawarkan pelayanan mereka kepada Tu-
han dan memohon bimbingan Tuhan dalam 
karier mereka.

Pada tahun 2022 ini, Misa Votif dirayakan 
di Gereja St. Thomas More, Subang Jaya, 
Selangor pada 29 Januari 2022. St. Thomas 
More sendiri adalah Santo Pelindung bagi 
para peguam. 

Misa dipimpin oleh Uskup Pulau Pinang, 
Sebastian Francis bersama Uskup Agung 
Kuala Lumpur, Julian Leow. Turut mem-
bantunya di altar ialah Fr. Gregory Chan, 
Fr. Patrick Boudville, Fr. Edwin Peter dan 
Fr. William Michael. Kira-kira 55 orang pe-
guam Katolik dan keluarga masing-masing, 
seorang Hakim Mahkamah Tinggi Malaya, 
orang kenamaan asing, ahli politik tempa-
tan dan paroki Gereja St. Thomas More 
menghadiri Misa ini.

Dalam ucapan pembukaannya, Uskup Se-
bastian mengingatkan mereka yang terlibat 
dalam pentadbiran keadilan terutamanya 
hakim dan peguam bahawa warna Me-
rah yang mewakili “api Roh Kudus”, juga 

merupakan warna Cinta dan Kebenaran, 
nilai-nilai mulia dalam kerasulan Kristian. 
Prelatus itu menyatakan bahawa beliau 
akan terus mendoakan mereka yang mem-
perjuangkan keadilan agar terus dipandu 
oleh Roh Kudus.

Semasa menyampaikan homili, Uskup 
Sebastian menyebut Edith Stein, di mana 
karya dan kehidupannya banyak dipen-
garuhi oleh falsafah, akademik dan teologi 
St Thomas More, St Thomas Aquina, St Te-
resa dari Avila dan St John dari Salib. 

Selepas pembaptisannya di kem tahanan 
Auschwitz di Poland, Edith Stein mengam-
bil nama Teresa Benedicta of the Cross. 
Selepas kematiannya di Auschwitz, dia 
telah dikanonisasi dan dihormati sebagai 
St. Teresa Benedicta of the Cross. Semasa 
hayatnya, St. Teresa Benedicta of the Cross 
telah memetik, “Cinta dan Kebenaran – 
mengabaikan salah satunya, ia akan mero-
sak di setiap peringkat. Bapa Uskup juga 
menekankan bahawa Roh Kudus dalam 
Perjanjian Baru adalah digambarkan seba-
gai “Roh Cinta dan Kebenaran.”

Merujuk kepada Injil, Bapa Uskup ber-

tanya kepada kongregasi, “apakah perkara 
yang paling menakutkan kita, sebagai mu-
rid Kristus, sebagai seorang Katolik, seba-
gai manusia dan sebagai rakyat Malaysia?” 

Tambahnya, “Semasa Yesus menenang-
kan ribut di laut, kita mesti melihat kepada 
Yesus dengan pertobatan untuk menenang-
kan ribut dalam kehidupan kita dan mener-
ima kasih serta kebenaran yang datang dari 
Roh Kudus”

Para peguam dan umat yang hadir diajak 
untuk menyerahkan semua ketakutan, ke-
bimbangan dan panggilan mereka kepada 
Roh Kudus. Roh Kudus yang diakui dalam 
iman kita diberi gelaran, Pengacara, bagi 
pihak kita kepada Bapa di mahkamah seles-
tial. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita 
Yesus untuk semua umat dalam Ekaristi, 
yang memperingatkan kita kepada kema-
tian dan kebangkitan Yesus. 

Bapa Uskup mengakhiri homilinya den-
gan kata-kata daripada St. Catherine dari 
Genoa di mana Santa itu menyatakan, 
"Pembaharuan tanpa pertobatan adalah 
ancaman  bagi Gereja” dan Ekaristi tanpa 
persekutuan adalah sia-sia.

Sementara itu, antara yang didoakan se-
masa Doa Umat ialah agar negara akan 
dipimpin oleh orang-orang yang dipilih 
oleh rakyat melalui proses yang adil dan 
demokratik dan untuk penggubal undang-
undang dan hakim kita dan semua yang 
terlibat dalam pentadbiran keadilan, agar 
mereka akan sentiasa mengekalkan Perlem-
bagaan, memelihara Kedaulatan Undang-
undang, melaksanakan undang-undang 
demi keadilan, menyebarkan kasih sayang, 
dan melindungi semua orang yang lemah 
serta tertindas.

Pada akhir Misa, Sdra Godfrey Fernan-
dez, Presiden Persatuan Peguam Katolik, 
Kuala Lumpur dalam ucapannya menya-
takan bahawa sejak ditubuhkan 28 tahun 
yang lalu, Persatuan Peguam Katolik telah 
merayakan Misa Merah tahunan untuk 
memohon rahmat Tuhan dan memohon 
bimbingan Roh Kudus. Beliau berdoa dan 
berharap agar persatuan itu, sebagai sebuah 
badan profesional undang-undang akan 
terus berusaha untuk membina sebuah ko-
muniti yang berasaskan iman Katolik dan 
keadilan undang-undang. 
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Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik,
Apakah perkara 

yang dapat membuat-
kan adik-adik gembira 
atau bahagia? 

Adakah telefon pin-
tar baharu? Wang? 
Makanan? Semua 
yang antie sebutkan 
tadi memang boleh 
menggembirakan kita 
tetapi ia tidak kekal. 
Malah ia juga boleh 
membawa mudarat ke-
pada kita. 

Namun ada sese-
orang yang boleh mem-
buatkan sukacita kita 
kekal sepanjang masa. 
Dia adalah Yesus, 
Sang Penyelamat dan 
Sumber Sukacita kita!

Dalam pembacaan 
Injil pada Hari Minggu 
ini, Yesus telah mem-
berikan Lapan Sabda 
bagaimana kita dapat 
menjadi umat yang 
gembira dan bahagia. 

Salah satunya ialah 
mereka yang menden-
gar Sabda Tuhan. 

Adik-adik, hanya 
Yesus yang mengasihi 
kita dengan sempurna, 
walaupun kita selalu 
melakukan kesalahan. 
Dia mengasihi kita 
tanpa syarat, malah 
Dia sanggup sengsara 
dan wafat di kayu 
Salib untuk kita. 

Sebab inilah, auntie 
katakan, perkara-
perkara di dunia ini 
tidak dapat membawa 
kebahagian sejati sep-
erti yang Yesus ta-
warkan kepada kita. 
Rumah mewah, kereta 
besar, emas dan perak 
... ia akan hilang atau 
rosak pada akhirnya 
tetapi kasih Tuhan 
tidak pernah berubah 
malah kekal dan abadi.

Semoga pembacaan 
Injil pada Hari Min-
ggu ini dapat memberi 
inspirasi kepada adik-
adik tentang makna 
bahagia! 

Auntie Melly 

Diberkatilah  orang yang 
berandal pada 

TUHAN, yang menaruh 
harapannya pada TUHAN! 
Dia akan menjadi seperti 

pohon yang ditanam di tepi 
air ...  yang daunnya tetap 
hijau, yang tidak khuatir 
dalam tahun kering,  dan 

yang tidak berhenti 
menghasilkan buah! 

(Yeremia 17:7-8)

Mari Mewarna 

Ada lapan Sabda Bahagia yang diucapkan oleh Yesus. Sambung ayat-ayat 
di bawah dengan merujuk Injil Matius 5:1-12

MELINTANG:
2 .Banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan 
dari ____________ dan dari daerah pantai Tirus (Lukas 
6:17)

3. Mereka datang untuk _____________ mendengarkan 
Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka (Luk 
6:18)

4. Dan semua orang banyak itu berusaha  ________ Dia  
(Lukas 6:19)

7. Lalu Yesus _______________  murid-murid-Nya dan 
berkata: "Berbahagialah ...  (Lukas 6:20 )

Isikan 
tempat 
kosong 

dan tulis 
jawabannya 

dalam 
silang kata. 

TURUN:
5. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini 
____________  karena kamu akan tertawa (Lukas 6: 
21)

8. Berbahagialah kamu, jika 
karena Anak __________   
orang membenci kamu  
(Lukas 6: 22)



‘Carlo Acutis’ India beri inspirasi 
kaum muda yang ‘hilang’
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PAPAR: Lawatan pastoral pertama 
Uskup Agung untuk tahun 2022 telah 
menemukan Uskup Agung John Wong 
kepada 171 krismawan di Gereja St 
Joseph, Papar. 

Semua krismawan itu datangnya 
dari pusat dan stasi-stasi luar Paroki 
St Joseph.

Uskup Agung John Wong memimpin 
Misa Kudus Penguatan pada 23 Jan 
2022. Prelatus itu dibantu oleh Paderi 
Paroki St Joseph, Fr Thomas Yip dan 
Diakon Peter Chung.

Selesai saja Misa Kudus umat beral-
ih ke dewan paroki untuk makan ten-
gah hari, pemotongan kek dan peny-
ampaian sijil kepada para penerima 
sakramen. Turut memeriahkan majlis 
tersebut ialah Fr Rayner Bisius yang 
datang selepas merayakan Misa di 
Paroki Holy Rosari Limbahau.

Uskup Agung John menerangkan 
kepada para Krismawan tentang rah-
mat menerima Sakramen Krisma. 

Katanya Sakramen Krisma akan men-
jadikan kita anak Tuhan dan menyatu-
kan kita lebih teguh dengan Kristus.

Selain itu, Sakramen Krisma juga 
meneguhkan karunia Roh Kudus serta 
mengikat kita lebih sempurna dengan 
Gereja. 

Menyentuh tentang masa Perte-
muan Minggu Gembira (PMG) di 
paroki itu, setiap hari Minggu, Inisia-
si Kanak-Kanak (IKK) bermula jam 

10.30 hingga 11.30 pagi, manakala 
Inisiasi Kristian Dewasa (IKD), Simpa-
tisan dan Penguatan Singkat Dewasa 
bermula pada jam 10.30 pagi hingga 
12.00 tengahari. 

Komiti Kateketikal juga mewujud-
kan Kelas malam IKD dan Penguatan 
singkat dewasa jika ada calon yang 
memerlukan bimbingan.

Jumlah pelajar PMG keseluruhan 
Pusat dan Stasiluar berjumlah 1,550, 

ini belum termasuk calon IKD, Simpa-
tisan dan Penguatan singkat Dewasa 
manakala jumlah keseluruhan pem-
bimbing seramai 189 orang.

Setiap kali sebelum memulai kelas, 
para pembimbing mengadakan doa 
singkat dan akan berbincang sesama, 
apa yang akan disampaikan kepada 
anak-anak bimbingan mengikut tahap 
kelas masing-masing. — Christine 
Majalut, CS

Kekayaan rohani dari rahmat Roh Kudus 

NEW DELHI: Seorang wanita berusia 
27 tahun, yang meninggal dunia kerana 
melawan kanser, mungkin menjadi se-
orang Santa kerana ramai kaum muda 
memohon bantuan daripadanya, khu-
susnya mereka yang 'sesat' atau mem-
punyai keraguan terhadap Gereja. Ajna 
George, ahli Jesus Youth Movement dan 
seorang penolong profesor, meninggal 
dunia pada 21 Januari di Kochi, Kerala, 
selatan India.

Kehidupan rohani semasa beliau masih 
hidup, telah memberi inspirasi dan pen-
garuh kuat kepada sesiapa sahaja yang 
mengenalinya, khususnya golongan 
muda Katolik yang pernah melayani ser-
ta bekerja dengannya.

Pada pengebumian pada 22 Januari, Fr 
Jean Felix Kattassery, penasihat rohani 
kepada Ajna hampir dua dekad, mem-
bandingkannya dengan Carlo Acutis, 
seorang remaja Santo dari Itali yang men-
inggal dunia akibat kanser darah pada 12 
Oktober 2006, dan dibeatifikasi 14 tahun 
kemudian. Fr Kattassery mengatakan, 
“Seperti Beato Carlo, Ajna telah mendedi-
kasikan hidupnya untuk menyembah 
Ekaristi sejak usia muda, sabar menerima 
dan mempersembahkan kesakitan yang 
pedih, tetap mahu menerima Ekaristi wa-
laupun kematian semakin hampir.”

Ajna merupakan mantan penyelaras 
Belia Yesus di Kolej Sacred Heart di 
Thevara,Kochi. Beliau juga merupakan 
anggota Tim Belia Ernakulam dan Muzik 
Kerala.

Seorang paderi Don Bosco, Fr Jose Koo-
nananickal, mengatakan, “Ajna memper-

lihatkan kehidupan wirawati yang indah. 
Semoga dia menikmati ketenangan dan 
kebahagiaan bersama Tuhan.”

Fr Kattassery mengatakan beliau men-
genali  Ajna sejak berusia 10 tahun. Se-
makin dia dewasa, cintanya kepada 
Yesus semakin bertambah. Dia sering 
bercakap tentang khasiat rohani yang dit-
erimanya semasa aktif dalam pergerakan 
Belia Yesus di kolej.

Pemegang Ijazah Pasca Siswazah itu 
mula mengesan sel kanser pada tulang 
rahangnya, lebih kurang empat tahun 
lalu.

Paderi itu menceritakan bahawa se-
masa kanser semakin parah, “Ajna selalu 
tersenyum walaupun sel-sel kanser telah 
mencederakan mata, telinga, hati, mulut, 
dan tulang rahangnya. Dia bertegas un-
tuk menerima Ekaristi setiap hari. Malah 
dia sering meminta Yesus untuk pender-
itaan yang lebih besar walaupun semua 
orang berdoa agar dia dibebaskan dari 
penderitaan penyakit. Tidak ada pang-
gilan yang lebih sesuai untuk Ajna, yang 
memukau semua orang di sekelilingnya, 
selain daripada “Saudari Blessed Carlo 
Acutis,” kata paderi itu dalam eulogi be-
liau.

Paderi itu berkata dia bersyukur ke-
pada Tuhan kerana memberinya peluang 

untuk "menyaksikan kehidupan suci di 
tempat yang dekat" Sebagai seseorang 
yang mengenali Ajna secara peribadi se-
lama kira-kira 17 tahun, saya boleh ber-
saksi bahawa hidupnya menyerupai se-
orang kudus, ujarnya.

Seperti Carlo Acutis yang sangat 
mencintai Ekaristi, Ajna juga mempunyai 
pengabdian mendalam terhadap Ekaristi 
Kudus. Dia tidak pernah berhenti meng-
hadiri Misa setiap hari, walaupun pada 
hari-hari ketika dia mengalami kesaki-
tan yang amat sangat. Semasa perintah 
kawalan pergerakan kerana Covid-19, Fr 
Kattassery terpaksa bersoal jawab dengan 
polis dalam perjalanan ke hospital untuk 
memberi Komuni kepada Ajna.

Tujuh bulan lalu, Ajna tidak dapat 
membuka mulutnya untuk menerima 
Komuni. Dia menerima Ekaristi yang 
dilarutkan dalam air melalui tiub pema-
kanan gastronomi. 

Paderi itu juga tidak dapat melupakan 
saat terakhir Ajna sebelum menghembus-
kan nafas terakhir. “Setelah menerima 
pengurapan orang sakit dan Komuni,  
dia memegang tangan saya dan berdoa 
“Yesus, Maria, Yosef ...” selama hampir 
setengah jam, sehingga akhirnya nafas 
hidupnya, hari Jumaat, tepat jam 3.00 pe-
tang!” — LiCAS/Matters India 



Pesan Sri Paus kepada para klerus: 
Jangan terbatas dalam sakristi sahaja
TAKHTA SUCI: Pada kesempatan 
peringatan ke-102 pemilihan Sri 
Paus Pius XI untuk Takhta Petrus, 
Sri Paus Fransiskus bertemu den-
gan Komuniti Seminari Kepausan 
Lombard, Komuniti Santo Am-
brosius, dan Komuniti Charles di 
Urbe pada 4 Feb.

Dalam ucapannya, Bapa Suci 
Fransiskus menjelaskan refleksin-
ya yang diinspirasi dari ketokohan 
Sri Paus Pius XI.

Fransiskus menyatakan bahawa 
selepas dipilih 100 tahun yang 
lalu, Pius XI ingin berkat per-
tamanya (Urbi et Orbi) ditujukan 
kepada Kota Roma dan ke seluruh 
dunia.

“Dengan isyarat ini, dia meng-
ingatkan kita bahawa kita perlu 
membuka diri, memperluas caker-
awala pelayanan ke dimensi dunia, 

menjangkau setiap kanak-kanak, 
yang Tuhan ingin rangkul dengan 
cinta-Nya,” kata Fransiskus. 

“Jangan lupa bahwa Tuhan tidak 
pernah lelah mengampuni. Tetapi, 
kitalah, manusia yang lemah, yang 
bosan meminta pengampunan.” 
Uskup Roma itu kemudian mende-
sak mereka yang hadir untuk tidak 
“dibatasi dalam sakristi sahaja” 
dan tidak “memupuk kelompok-
kelompok kecil yang tertutup.”

Sri Paus Fransiskus memberi 
tahu mereka bahwa ada bahagian 
di dunia yang “menunggu Injil,” 
serta saksi-saksi kehidupan. 

“Jadilah imam yang berkobar 
dengan keinginan untuk mem-
bawa Injil ke jalan-jalan dunia, di 
lingkungan dan rumah, terutama 
di tempat-tempat termiskin dan 
paling terpinggir,”  katanya.

Sri Pius XI juga memberi in-
spirasi menarik melalui homili 
kepausan pertamanya, di mana 
mendiang Bapa Suci itu bertanya 
kepada umat dan diri sendiri: Apa 
yang dapat saya persembahkan ke-
pada Tuhan? Apa yang dapat saya 

tawarkan? — Adalah pertanyaan 
yang meminta anda untuk mem-
buka hati anda terhadap keterse-
diaan dan layanan,” kata Sri Paus. 
Paus seraya menekankan bahawa, 
“menjadi Gereja untuk menghay-
ati dan menyebarkan Injil,” dan 

untuk memiliki “hati misionari-
syang terbuka, bersedia dan mahu 
melayani.”

Pada akhir ucapannya, “Sri Paus 
Fransiskus memetik ungkapan 
daripada pendahulunya yang di-
petik dari ensiklik Quadragesimo 
anno: “Jelas bahawa kekayaan 
tidak setara begitu jelas pada masa 
ini. Begitu juga dengan kedik-
tatoran ekonomi despotik yang 
memberi manfaat kepada sedikit 
orang sahajat.”

Sri Paus Fransiskus menekankan 
bahawa dalam “konteks ketidak-
setaraan ini,” yang meningkat se-
masa pandemik, para imam perlu 
menjadi “penenun persekutuan, 
pembasmi ketidaksetaraan dan be-
rani dalam mengangkat kata-kata 
kenabian atas nama bagi mreka 
yang lemah.” — media Vatikan 

ROMA: Semasa menyampaikan 
katekesisnya semasa Audiensi 
Umum pada hari Rabu, Sri Paus 
Fransiskus memberi renungan ten-
tang devosi istimewa kepada Sto 
Yosef, santo pelindung bagi mere-
ka yang diambang maut. 

Sri Paus mengatakan devosi itu 
tercipta kerana orang kudus itu 
meninggal di dalam dakapan Yesus 
dan Bonda Maria.

Sri Paus Fransiskus menyatakan 
bahawa Bapa Suci Benediktus  XV, 
satu abad yang lalu, menulis baha-
wa “melalui Yosef kita pergi terus 
kepada Maria. Maria adalah asal 
usul segala kekudusan, Yesus.”

Dalam hal ini, Benediktus XV 
menggalakkan amalan kesalehan 
menghormati Orang Kudus serta 
menyatakan bahawa Sto Yosef 
adalah pelindung paling berkesan 
bagi orang yang mati dan menyeru 
agar para Paderi dapat mempromo-
si doa atau devosi “Kematian yang 
baik” seperti Sto Yosef. 

Uskup Roma itu menekan-
kan bahawa walaupun “kita cuba 
dalam segala cara untuk mem-
buang pemikiran tentang kewu-

judan kita yang terbatas, menipu 
diri kita sendiri untuk memper-
cayai bahawa kita boleh mengha-
puskan kuasa kematian dan meng-
hilangkan ketakutan namun iman 
Kristian bukanlah tentang meng-
hilangkan rasa takut akan kema-
tian, sebaliknya, ia membantu kita 
menghadapinya.”

Hanya melalui iman kepada ke-
bangkitan,  kita boleh menghadapi 
jurang maut tanpa ditimpa ketaku-
tan, kata Sri Paus, kerana “cahaya 
sejati yang menerangi misteri ke-
matian datang dari kebangkitan 
Kristus.” Dalam erti kata lain, me-
mikirkan tentang kematian dalam 

terang misteri Kristus, membantu 
kita melihat semua kehidupan mel-
alui mata yang segar.

Bapa Suci menasihati supaya 
tidak mengumpulkan harta benda 
yang kosong kerana  suatu hari 
nanti kita akan mati. Sebaliknya, 
yang harus kita kumpulkan ialah 
amal sedekah, rela untuk berkong-
si, bukan terus acuh tak acuh terha-
dap keperluan orang lain. 

Sri Paus Fransiskus mengingat-
kan bahawa Injil mengingatkan 
kita bahawa kematian datang sep-
erti pencuri, walaupun kita berusa-
ha untuk mengawal kedatangannya 
atau merancang untuknya. — CNA 

Iman kepada kebangkitan Yesus 
membantu umat melihat kehidupan
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VIETNAM: Fr Joseph Tran Ngoc 
Thanh, O.P. dibunuh semasa 
mendengar pengakuan dosa sebe-
lum memimpin Misa Kudus. Para 
Uskup di Vietnam telah menerbit-
kan kenyataan yang menerang-
kan kemungkinan motif pemuda 
yang dituduh membunuh paderi 
Dominikan itu pada 29 Januari.

Nguyen Van Kien didakwa 
membunuh Fr Joseph Tran Ngoc 
Thanh, pada 29 Januari semasa 
mendengar pengakuan. Paderi 
itu ditikam beberapa kali, meski 
sudah dibawa ke hospital tetapi 
meninggal beberapa jam kemudi-
annya. 

Ada kenyataan yang mengata-
kan pembunuh Fr Joseph seorang 
gila. Namun Msgr. Aloisius Nguy-
en Hung Vi dari Keuskupan Kon-
tum, di mana Fr Joseph melayani 
mengatakan, “Dari informasi yang 
diperoleh daripada orang tuanya, 
Kien tidak gila tetapi tidak mem-
praktikkan iman Katoliknya,” tu-
lis  uskup tersebut.

 “Kien biasa bekerja di ladang. 
Dia juga kadang-kadang marah, 
mengutuk keras orang lain, meng-
hancurkan televisyen bahkan altar 

di rumahnya. Dia juga paranoid 
apabila diejek,” kata Msgr Aloi-
sius yang berharap agar tragedi 
pahit itu akan segera terungkap.

Fr Thomas Nguyen Truong 
Tam, O.P., Prior Ordo Dominikan 
di Vietnam berharap tragedi Fr 
Joseph Thanh tidak akan menjadi-
kan umat takut, tetapi menguatkan 
setiap orang untuk mengabdikan 
hidup mereka demi  memberita-
kan Firman Tuhan dan untuk me-
layani sesama. — media Vatikan 

Tidak bersalah tetapi Benediktus XVI tetap mohon maaf 
VATIKAN: Sri Paus Emeritus 
Benediktus XVI memohon ke-
maafan daripada mangsa pender-
aan seks yang didakwa dilakukan 
oleh ahli paderi di Munich, Jer-
man, di mana Benediktus menjadi 
Uskup Agung pada ketika itu, dari 
1977 hingga 1982. 

Dalam sepucuk surat yang men-
jawab dakwaan bahawa  Sri Paus 
Emeritus Benediktus XVI meng-
abaikan kes-kes tersebut, prelatus 
itu bahawa kesakitannya lebih 
hebat kerana dia telah “memikul 
tanggungjawab besar dalam Ger-
eja Katolik.” 

Surat sepanjang tiga mukasurat 
itu menjawab kritikan-kritikan 

dalam laporan penyalahgunaan 
Munich. Surat ini diterbitkan bulan 
lalu dan ditandatangani oleh empat 
penasihat Sri Paus Emeritus.

Sri Paus Emeritus Benediktus 
XVI  menegaskan bahawa dia 
tidak “mengetahui penderaan sek-
sual yang dilakukan atau disyaki 
dilakukan oleh paderi” dalam kes-
kes yang disebutkan.  

“Saya hanya boleh meluahkan 
kepada semua mangsa penderaan 
seksual rasa malu saya yang men-
dalam, kesedihan saya yang men-
dalam dan permintaan saya yang 
tulus untuk diampuni,” ujar Sri 
Paus Emeritus yang berusia 94 ta-
hun itu dalam surat yang dikeluar-

kan oleh Vatikan pada 8 Februari.
“Saya mempunyai tanggung-

jawab besar dalam Gereja Katolik. 
Namun kesakitan saya lebih besar 
kerana terjadinya penderaan dan 
kesilapan di tempat-tempat yang 

berbeza semasa saya masih men-
jadi uskup agung di situ,”tulisnya. 

Siasatan kumpulan Eckiger 
Tisch Jerman bulan lalu menuduh 
mantan Sri Paus itu sengaja ga-
gal menyiasat empat orang paderi 
yang dituduh melakukan pender-
aan seks kanak-kanak ketika beli-
au menjadi Uskup Agung Munich.

Sri Paus Emeritus, yang tidak 
sebegitu sihat, meminta sepasukan 
pembantu dan peguam dari West-
pfahl Spilker Wastl (WSW) untuk 
menolongnya dalam kes ini. Hasil 
penemuan, tim itu berkeras dalam 
kenyataan mereka bahawa, “seba-
gai uskup agung, Kardinal Ratz-
inger tidak terlibat dalam sebarang 

tindakan menyembunyikan kes 
penderaan seksual.

Sebelum menjadi Sri Paus, Ben-
ediktus telah mengetuai jemaah 
doktrin Vatikan, di mana beliau 
bertanggungjawab menyiasat kes 
penderaan seksual. Atas pengala-
mannya ini, Sri Paus Emeritus 
amat tahu penderitaan akibat salah 
laku seksual. 

“Dari pengalaman saya, saya 
memahami bahawa kita sendiri 
akan terlibat dalam kesalahan 
yang teruk ini apabila kita meng-
abaikannya atau gagal untuk 
menghadapinya dengan tegas serta 
bertanggungjawab!” — media     
Vatikan 

Perkembangan Paderi Dominikan 
yang ditikam di Vietnam



Kedua-dua bersaudara ini berasal dari 
Tesalonika, Yunani. Metodius dilahirkan 

pada tahun 815 dan Cyril pada tahun 827. 
Kedua-duanya menjadi imam dan memi-

liki keinginan kudus untuk mewartakan iman 
Kristian. Pada tahun 862, putera Moravia 
memohon agar ada misionari diutus ke ne-
garanya dan meminta para misionari tersebut 
pandai berbicara dalam bahasa setempat.

Cyril dan Metodius, menawarkan diri un-
tuk ke Slavia. Mereka telah mencipta abjad 
Slavia, menterjemahkan Kitab Suci dan litur-
gi Gereja ke dalam bahasa Slavia sehingga 
rakyat Slavia dapat menerima ajaran Kristian 
dalam bahasa yang mereka mengerti.

Namun, ada golongan Gereja tidak setuju 
dengan penggunaan bahasa setempat dalam 
liturgi. Kedua-dua orang kudus ini dikritik 
dan dikecam. Mereka dipanggil ke Roma un-
tuk menghadap Bapa Suci. Namun, Sri Paus 
Adrianus II tidak mengecam mereka seba-
liknya kagum serta berterima kasih di atas 
karya para misionari tersebut. Malah mereka 
berdua diangkat menjadi Uskup.

Cyril, wafat pada 14 Feb 869, sebelum 
sempat ditahbis menjadi Uskup, sementara 
Metodius kemudian menjadi uskup. Meto-
dius melanjutkan karyanya selama 15 tahun 
sebelum wafat pada 6 April 885.

Kenali 
Santo Anda 

Sto. Cyril & 
S. Metodius
~ 14 Feb ~

 Sto. Onesimus 
~  16 Februari ~

Onesimus hidup pada abad pertama. Dia 
adalah seorang hamba yang mencuri 

majikannya lalu melarikan diri ke Roma. Di 
Roma dia bertemu dengan St. Paulus yang 
dipenjarakan kerana  imannya. Paulus mener-
ima Onesimus dengan kasih sayang seorang 
ayah dan menyadarkannya bahawa dia telah 
berbuat salah kerana mencuri. Paulus juga 
membimbing Onesimus untuk percaya dan 
menerima iman Kristian.

Setelah Onesimus 
menjadi seorang Kris-
tian, Paulus mengirim-
kannya kembali kepada 
tuannya, Filemon, yang 
adalah sahabat Paulus. 
Paulus tidak mengem-
balikan Onesimus begi-
tu sahaja. Dia mengirim 
surat kepada Filemon 

melalui Onesimus bahawa, "Aku mengaju-
kan permintaan kepadamu mengenai anakku 
yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni 
Onesimus. Dia kusuruh kembali kepadamu. 
Dia, iaitu buah hatiku.”

Filemon menerima surat dan nasihat Pau-
lus. Ketika Onesimus kembali kepada tuan-
nya, dia dibebaskan. Kemudian, Onesimus 
kembali kepada St. Paulus dan menjadi peno-
longnya yang setia.      

St. Paulus mengangkat Onesimus menjadi 
imam dan kemudian uskup. Onesimus yang 
dahulunya hamba, membaktikan seluruh sisa 
hidupnya untuk mewartakan Khabar Gem-
bira.  Menurut tradisi, pada masa pengani-
ayaan, Onesimus ditangkap dan dibawa ke 
Roma lalu direjam hingga mati. 
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SOOK: Perayaan Ekaristi sempena Hari 
Hidup Bakti Keuskupan Keningau diada-
kan di Paroki Roh Kudus, Sook pada 5 
Februari 2022.

Misa dipimpin oleh Uskup Cornelius 
Piong bersama-sama dengan Paderi 
Paroki Roh Kudus Sook, beberapa orang 
paderi serta dua orang dikon. 

Para biarawan dan biarawati dari Kon-
gregasi SIC, IJ, La Salle, Putri Karmel, 
CSE, Poor Clare, dan komuniti sekular 
ISKB dan OFS turut hadir sebagai tanda 
sokongan antara satu dengan yang lain 
dalam pelayanan.

Dalam homilnya, Uskup Cornelius 
Piong mengajak semua yang membak-
tikan diri kepada Tuhan baik biarawan 
dan biarawati mahupun awam dengan 
karisma masing-masing agar senantiasa 
memperingati hari yang dikhususkan itu 

untuk mengucap syukur dan berterima 
kasih kepada Tuhan atas panggilan hidup 
yang dibaktikan secara khusus kepada 
Tuhan. 

Prelatus itu juga berpesan agar mereka 
sama-sama membangunkan gereja teru-
tama di Keuskupan Keningau dengan 
karya Visi, isi dan matlamat keusku-
pan iaitu Umat Tuhan berjalan bersama 
dalam Yesus Kristus. Serta mengutama-
kan Kesatuan dan Kesetiaan kepada 
Yesus agar apapun pelayanan pasti akan 
berbuah banyak untuk sebuah gereja 
Sinodal dalam perseketutuan, penyertaan 
dan misi.

Selepas homili para pelaku hidup bakti 
dari setiap kongregasi dan Institut Seku-
lar memperbaharui kaul dan komitment 
masing-masing dihadapan Bapa Uskup. 
Bapa Uskup juga mengambil kesempatan 

berterima kasih kepada umat yang hadir 
dalam Perayaan Ekaristi tersebut.

Fr. Giovanni CSE mewakili para re-
ligius dalam ucapannya mengajak dan 
menghimbau kembali pesan Sri Paus 
Fransiskus kepada yang mengabdikan 
diri untuk pelayanan dan gereja. Katan-
ya memang tidak mudah malah banyak 
cabaran dan rintangan yang harus dilalui, 
justeru persatuan dengan Kristus adalah 
wadah untuk tetap bertahan dan setia 
didalam panggilan.

Setelah perayaan Ekaristi selesai, 
pihak penganjur mengundang semua 
para pelaku hidup bakti untuk makan ten-
gahari bersama sebagai ungkapan kesy-
ukuran dan terima kasih. 

Mereka juga dihiburkan dengan 
persembahan dari setiap kongregasi dan 
komuniti. — Sr Maria Thomas

KENINGAU: Caritas Keningau dilancar-
kan di Keuskupan Keningau pada 29 Jan, 
2022 selepas setahun di  Caritas lancarkan 
di Malaysia pada bulan November 2020.

Majlis pelancaran itu diadakan di Ru-
mah Retret Keuskupan Keningau Tatal 
oleh Uskup Cornelius Piong, diiringi oleh 
Fr. Wilfred James selaku paderi penasihat 
rohani Caritas Keningau serta Patricia Bai 
selaku Pengarah Caritas Keningau dan 
disaksikan oleh lebih kurang 150 orang 
wakil Caritas Paroki dan umat yang hadir. 

Upacara pelancaran dimulakan dengan 
ucapan daripada Pengarah Caritas Kenin-
gau, Patricia Bai, diikuti dengan ucapan  
Uskup Cornelius dan seterusnya upacara  
pemotongan riben membuka banner Misi 
Caritas Keningau. Kemudian, sepuluh 
orang wakil Caritas Paroki dan Mision me-
nerima Buku Panduan Pelayanan Caritas.  

Terdahulu, seramai 40 orang wakil Cari-
tas Paroki dan Mision telah berkampung di 
rumah retret ini untuk mengikuti program 
Study Day Caritas Keningau yang telah di-
adakan bermula dari 28-29 Januari 2022. 

Semasa Study Day ini, para peserta telah 
diberi pendedahan secara umum mengenai 
sejarah penubuhan Caritas Internationa-
lis yang telah disampaikan oleh Martin 
Mouk, Setiausaha Caritas Keningau. 

Sesi "Pelayanan Caritas" kemudiannya 
disampaikan oleh Patricia Bai, dan diikuti 
dengan sesi "Kerohanian Caritas" yang 
dikendalikan oleh Fr. Wilfred James. Pe-
serta kemudiannya berpeluang berkongsi 
mengenai masalah dan keperluan pelay-
anan Caritas di paroki masing-masing, 
selain daripada berpeluang mencadangkan 
bagaimana untuk mendapatkan dana yang 
berterusan bagi membantu gereja didalam 

pelayanan kemanusiaan.
Semasa majlis pelancaran, Patricia di 

dalam ucapannya mengatakan program 
Study Day tersebut merupakan satu lang-
kah permulaan bagi Caritas Keningau 
untuk lebih memahami dan mendalami 
pelayanan kemanusiaan yang berfokuskan 
kepada pelayanan kemiskinan, konflik dan 
bencana, makanan dan kesihatan, pelay-
anan migran dan pembangunan komuniti. 

Menurutnya lagi, pelancaran ini juga di-
harapkan dapat memberi keberanian dan 
semangat kepada semua anggota Caritas 
Keningau serta umat di keuskupan Kenin-
gau untuk mula melaksanakan misi pelay-
anan sosial gereja.

 Bapa Uskup Cornelius pula mengatakan 
bahawa Caritas berperanan penting dalam 
melaksanakan misi kemanusiaan mewak-
ili gereja, membantu gereja memainkan 
peranan dalam pelaksanaan misi sosial, 

terutama sekali dalam masa-masa pande-
mik seperti sekarang, memantau kebajikan 
umat tempatan dan umat migran, serta 
melaksanakan program yang menyokong 
kepada penjagaan alam ciptaan Tuhan. 

Fr.Wilfred, ketika diwawancara selepas 
program pelancaran berkata, beliau sangat 
bersyukur kepada Tuhan atas terlancarnya 
Caritas Keningau dan atas doa dan sokon-
gan semua pihak terutama sekali sokongan 
padu yang diberikan oleh Bapa Uskup 
Cornelius, MPP dan MPM, Pejabat Caritas 
Kebangsaan, dan Caritas Malaysia. Menu-
rut beliau lagi, pelayanan Caritas adalah 
berdasarkan kasih yang diajarkan oleh 
Yesus sendiri kepada umatnya. Fr Wilfred 
menyeru semua anggota Caritas Paroki 
dan Mision agar melaksanakan tugas-
tugas pelayanan dengan penuh semangat 
kasih, dedikasi, dan tanpa diskriminasi. — 
Patricia Bai 

Pelancaran Caritas di 
Keuskupan Keningau

Mempersembahkan hidup di kenisah Tuhan 
Hari Hidup Bakti Keuskupan Keningau 

Pengarah Caritas Keningau, Patricia Bai (kanan) bersama Uskup Cornelius Piong 
(paling kiri). 



PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(FEBRUARI)    

Untuk para religius dan wanita hidup bakti
Kita berdoa bagi para religius dan wanita hidup bakti, dan ber-
terima kasih atas misi dan keberanian mereka. Semoga mereka 
terus menemukan tanggapan baru terhadap cabaran-cabaran  

zaman kita.
Februari 13, 2021 

KAINGARAN,Tambunan: Uskup Cornelius 
Piong, telah mentahbis paderi dari Kongre-
gasi Carmalitae Sancti Eliae (CSE)  pada 
25 Januari 2022 di Pusat Pertapaan Karmel 
St.Joseph Tambunan.

Fr.Rudolf De Acquaviva,CSE atau nama 
aslinya Rayner Bin Sagulu merupakan pa-
deri CSE ketiga yang ditahbis. Pada Misa  
yang sama juga, Domi bin Duuk ditahbis se-
bagai Diakon. Beliau mengambil nama biara 
Dominico Evan.

Dengan mematuhi SOP, perayaan Ekaristi 
Pentahbisan Imamat dan Diakon dilaksana-
kan secara tertutup manakala siaran ulangan 
Misa Pentahbisan dapat disaksikan di laman 
Facebook Diocese Of Keningau.

Uskup Cornelius yang memimpin ri-
tus pentahbisan ini dibantu oleh Fr Rudolf 
Joannes, Msgr. Gilbert J. Engan, Fr Dr. 
Charles Chiew, Fr Clement Abel, Fr  Boni-
face Kimsin, Fr Francis Dakun, Fr  Gilbert 
Lasius, Fr David Gasikol, Fr Wilfred James, 
Fr. Harry Dorisoh, Fr Roney P.Mailap, Fr  
Bonaventure Unting dan Diakon Bede Morti.

Mengambil motto tahbisan “Di dalam 
Dia kita beroleh keberanian dan jalan mas-
uk kepada Tuhan” (Ef.3:12), Fr. Rudolf De 
Acquaviva dalam ucapannya mengatakan, 
“Pentahbisan hari ini menjadi sebuah peris-

tiwa yang selalu menyedarkan kita bahawa 
ianya terjadi kerana Tuhanlah yang berkenan 
memilih dan mentahbiskan hamba-Nya yang 
hina dan penuh dengan kelemahan dan kera-
puhan ini”.

Fr.Rudolf mula menjadi sebahagian dari 
Kongregasi CSE di Pertapaan Karmel Tam-
bunan sejak 14.07.2011. 

Setelah menerima jubah serta memasuki 
tahun Novisiat selama dua tahun, Fr.Rudolf 
melafazkan Kaul Pertama pada 16.07.2014 
dan seterusnya melanjutkan pengajiannya di 
Sekolah Tinggi Katolik Seminari (STIKAS) 
Sto. Yohanes Salib, Bandol, Kalimantan 
Barat, Indonesia selama tiga tahun dalam 
program Teologi dan Filsafat. 

Beliau melafazkan Kaul Kekal di Kapela 
Maria Bonda Karmel (MBK), Pusat Kero-

hanian Karmel, Bandol, Kalimantan Barat 
pada 20.07.2020 dan diangkat ke Jabatan 
Diakon pada 6.2.2021.

Mengongsikan kisah panggilannya, 
Fr.Rudolf tidak pernah terfikir untuk menjadi 
salah seorang gembala Yesus. Panggilannya 
menjadi imam CSE bermula pada tahun 2008 
ketika didatangi oleh tiga orang sister Puteri 
Karmel dan seorang Brother CSE di KUK 
Tombotuon dan seterusnya semasa menjadi 
anggota koir Program Camp Rohani.

Katanya, “Pada waktu Camp Rohani itu 
berlangsung, pelayanan para Sister Puteri 
Karmel dan Brother CSE sangat menyentuh 
hati. Di sinilah panggilan Tuhan itu mulai 
bertunas. 

“Saya mengalami pengalaman kasih Tu-
han yang tidak dapat saya ungkapkan den-

gan bahasa manusia. Di pertapaan inilah 
Tuhan menyembuhkan dan menjamah hati 
hati saya. Pengalaman kasih Tuhan ini 
membuat saya berani mengorbankan se-
luruh keinginan, cita-cita dan masa depan 
saya untuk mengikuti-Nya”.

Fr. Rudolf turut menyeru khususnya un-
tuk para pemuda agar jangan takut untuk 
mengabdikan diri pada Tuhan, “Tuhan yang 
memanggil, Tuhanlah yang akan menyem-
purnakan. Para belia yang memiliki keingi-
nan besar untuk untuk mengabdikan diri 
kepada Tuhan, baik sebagai Paderi, Biar-
awan dan Biarawati kejarlah kerinduanmu 
itu. Jika anda sudah memilikinya, jangan 
lepaskan, setialah dan tahan uji, tahan bant-
ing sampai akhir hidup.” — Caroline Kelly 
Liew

TAMBUNAN: Domi bin Duuk atau 
nama biaranya Dominico Evan tel-
ah ditahbis sebagai diakon. Beliau 
ditahbis pada hari yang sama den-
gan pentahbisan imamat Fr Rudolf 
De Acquaviva,CSE. 

Diakon Dominico mengambil 
motto tahbisan “Dan Dia, yang telah 
mengutus Aku, Dia menyertai Aku. 
Dia tidak membiarkan Aku sendiri” 
(Yoh 8 : 29). Diakon Dominico 
merupakan anak ke enam dari tujuh 
bersaudara. 

Beliau merupakan adik kepada  
Fr Gilbert Lasius, seorang paderi 
keuskupan Keningau.

Dalam perkongsian panggilan-
nya, Diakon Dominico menyatakan 
bahawa pengaruh rohani yang kuat 
oleh ibubapanya sejak dari kecil tel-
ah menumbuhkan benih panggilan 
dalam hidupnya seawal usia enam 
tahun.

Semasa menghadiri Misa Kudus, 
Diakon Dominico sentiasa merasai 
panggilan menjadi paderi. Katanya, 
panggilan itu terus menerus berge-
ma dalam hatinya seiring dengan 
usianya yang semakin bertambah. 

Semasa proses mendalami pang-
gilannya, Diakon Dominico secara 
aktif melayani dari usia muda seba-
gai Pelayan Altar, seterusnya seba-
gai Lektor dan aktif dalam kerasulan 
belia Katolik di St.Bede Nabawan.

Pernah bekerja di Labuan, Dia-
kon  Dominico menceritakan pang-
gilan menjadi paderi itu tidak per-
nah padam. 

“Setiap kali bangun pagi sebe-
lum pergi kerja, soal panggilan ini 
terus muncul. Saya pernah berusaha 
untuk tidak berbuat apa-apa tetapi 
panggilan ini semakin kuat bergema 
dalam hati saya. Akhirnya, setelah 
benar-benar memikirkan tentang 
hal ini, saya teguh untuk menyahut 
panggilan ini.”

Tambahnya, “Panggilan Tuhan 
begitu misteri. Satu kali Tuhan 
mengetuk pintu hati saya, ketukan 
itu terus menggema walau di mana 
sahaja saya berada.”

Diakon Dominico berharap  
perkongsian panggilan pelayanan-

nya dapat menginspirasikan dan 
mengobarkan hati ramai belia khu-
susnya di kalangan mereka terpang-
gil untuk melayani di ladang Tuhan.

Uskup Cornelius Piong dalam 
pesannya mengingatkan bahawa 
pelayanan kita perlulah sentiasa 
bersumber dan berlandaskan kepa-
da Kesatuan, Kesetiaan dan Keku-
dusan  dengan Yesus. Bapa Uskup 
Cornelius juga berharap agar kep-
impinan dan pelayanan khususnya 
sebagai Paderi dan Diakon dapat 
melahirkan Komuniti Umat Tuhan 
yang sentiasa bangga dengan identi-
ti Kristian mereka, komited kepada 
misi Tuhan serta dan yakin bahawa 
Yesus adalah  Jalan, Kebenaran dan 
kehidupan semasa ziarah mereka di 
dunia ini. — Caroline Kelly Liew

Paderi CSE ketiga ditahbis di 
Keuskupan Keningau 

Keluarga, pendorong kuat 
seorang pemuda jadi Diakon 

KUALA PENYU: Setelah hampir 
tiga tahun ditangguhkan, pada ta-
hun ini Komiti Katekatikal yang 
dipengerusikan oleh Katekis 
Jaffery Singli, akhirnya berjaya 
mengadakan Rekoleksi Singkat 
untuk para lektor yang melayani 
di gereja pusat dan dari sepuluh 
gereja stasi luar di Gereja St. Peter 
Bundu.

Ia diadakan dengan mematuhi 
SOP yang ketat. Seramai 95 orang 
para lektor mengikuti rekoleksi 
yang dikendalikan oleh  Fr. Clem-
ent Abel, Paderi Paroki Kuala Pe-
nyu. 

Rekoleksi dibahagikan kepada 
dua sesi iaitu "Kerohanian Se-
orang Pewarta” dan “Penampilan 
dan Teknik Pewartaan”.

Misa Kudus diadakan pada 
akhir rekoleksi di mana Fr Clem-
ent memimpin upacara Pelantikan 
dan Pengutusan para pewarta.

Semasa menyampaikan hom-
ilinya, Fr. Clement beliau men-
gajak semua lektor mencontohi 

semangat pelayanan Santa Agatha 
yang melayani secara luar biasa 
sehingga akhir hayatnyaa. Paderi 
itu berharap, meskipun kita tidak 
'berpangkat'  dalam organisasi 
gereja namun kita harus menyum-
bang kepada pembangunan tubuh 
gereja.

Kepada semua lektor yang di-
lantik dan diutus, Fr Clement ber-
pesan agar mereka sentiasa mel-
ayani dengan sukacita. 

"Jadikan pelayanan ini sebagai 
buah kasih yang dicurahkan oleh 
Yesus. Sebelum tampil ke hada-
pan altar untuk mewartakan Sabda 
Tuhan, persiapkanlah diri agar  
pewartaan Tuhan dapat disam-
paikan kepada umat dengan lebih 
berkesan hari.

Beliau mengakhiri homili den-
gan seruan agar semua umat teru-
tamanya para lektor melakukan 
yang terbaik sama ada di gereja 
pusat atau di gereja stasi luar demi 
pembangunan tubuh Kristus iaitu 
gereja. — Marcus bin Angang 

Terpilih menjadi 
penyampai Sabda Tuhan 

Diakon Dominico (dua dari kiri) membantu Uskup Cornelius di altar. 


