
VATIKAN: Sambil mela-
hirkan rasa dukacita 
terhadap keadaan yang 

semakin teruk di Ukraine, Sri 
Paus Fransiskus  meminta para 
pemimpin dunia untuk “mem-
buat penelitian hati nurani yang 
serius di hadapan Tuhan.”

Berucap di hadapan khalayak umum 
pada 23 Februari, Bapa Suci menyeru 
orang ramai untuk berpuasa bagi kea-
manan pada 2 Mac, Hari Rabu Abu, berdoa 
kepada Ratu Keamanan agar “memelihara 
dunia daripada kegilaan perang. Saya be-
rasa sangat sakit di dalam hati saya kerana 
keadaan yang semakin teruk di Ukraine,” 
kata Sri Paus Fransiskus di Dewan Paulus 
VI yang disiarkan secara langsung.

“Walaupun terdapat usaha-usaha diplo-
matik sejak beberapa minggu lalu, senario 
yang semakin membimbangkan itu tidak 
bertambah baik. Seperti saya, ramai orang 
di seluruh dunia berasa sedih dan bim-
bang. Sekali lagi keamanan semua orang 

terancam disebabkan kepentingan parti-
san.”

“Saya menyeru kepada semua pihak 
yang berkepentingan politik agar mem-
buat penelitian hati nurani yang serius di 
hadapan Tuhan, yang merupakan Tuhan 
keamanan, Dia bukan Tuhan peperangan 
… Dia mahu kita menjadi saudara, bukan-
nya musuh. Saya berdoa agar semua pihak 
yang terlibat akan mengelak daripada se-
barang tindakan yang akan menyebabkan 
lebih banyak penderitaan kepada rakyat, 
yang menggugat kesejahteraan bersama 
antara negara dan menjejaskan undang-
undang antarabangsa.”

Ucapan Sri Paus itu dibuat selepas Pres-
iden Rusia, Vladimir Putin mengumum-
kan pada 21 Februari, melalui siaran tel-
evisyen, bahawa beliau akan mengiktiraf 
dua wilayah di Ukraine iaitu Lugansk dan 
Donetsk sebagai ‘negeri merdeka atau be-
bas’. Wilayah-wilayah itu, yang dikenda-
likan oleh pemisah,  disokong oleh Rusia, 
termasuk tanah yang kini dipegang oleh 
angkatan tentera Ukraine. Negara-negara 
Barat mengecam pengumuman itu dengan 

mengenakan sekatan yang menyasarkan 
bank dan ahli politik Rusia.

Setiausaha Negara Amerika Syarikat, 
Antony Blinken membatalkan mesyuarat 
dengan Menteri Luar Ruasia, Sergei Lav-
rov yang dijadualkan pada 24 Feb, men-
gatakan bahawa pertemuan itu tidak ber-
makna kerana A.S. percaya bahawa Rusia 
sedang memulakan pencerobohan besar-
besaran ke atas Ukraine.

Perang Rusia-Ukraine bermula pada 
Februari 2014, ia tertumpu di timur 
Ukraine. Menurut Caritas Internationalis, 
sebuah badan amal Katolik yang berpang-
kalan di Vatikan, konflik itu telah mera-
gut lebih 14,000 nyawa dan menghalau 
1.3 juta orang dari rumah mereka. Pihak 
yang bertelagah bersetuju dengan gen-
catan senjata pada Julai 2020. Tetapi baru-
baru ini Rusia telah menghantar sekurang-
kurangnya 150,000 tentera ke sempadan 
Ukraine.

“Saya menjemput semua orang untuk 
menjadikan 2 Mac depan, sempena Hari 
Rabu Abu, sebagai hari berpuasa untuk 
keamanan. Saya menyeru orang yang 

beriman, dengan cara yang istimewa, 
mendedikasikan diri mereka dengan ber-
sungguh-sungguh untuk berdoa dan ber-
puasa pada hari itu. Semoga Ratu Damai 
memelihara dunia dari kegilaan perang.” 
Ini merupakan kali kedua, Sri Paus Fran-
siskus memohon umat untuk berdoa dan 
berpuasa bagi Ukraine sejak  krisis mula 
meningkat pada 2022.

Bapa Suci Fransiskus  mempunyai 
hubungan yang lama dengan Ukraine. 
Semasa lawatan ke komuniti Katolik 
Ukraine di Roma pada 2018, beliau meng-
ingati seorang Uskup dari Ukraine yang 
melayani di ibu kota Argentina, Buenos 
Aires merupakan salah seorang penga-
jarnya bagaimana menjadi pelayan altar 
untuk liturgi Ritus Timur dan membaca 
abjad Ukraine, ketika prelatus itu berusia 
12 tahun. 

Sebagai Bapa Suci, beliau secara kon-
sisten menunjukkan keprihatinannya ter-
hadap rakyat Ukraine. Pada 2016, beliau 
melancarkan projek amal, yang dipanggil 
“The Pope for Ukraine” yang telah mem-
bantu lebih daripada sejuta orang. — CNA 
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Saudara-saudara, inilah yang hendak ku katakan 
kepadamu, iaitu bahawa daging dan darah tidak 
mendapat bahagian dalam Kerajaan Tuhan dan ba-
hawa yang binasa tidak mendapat bahagian dalam 
apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyat-
akan kepadamu suatu rahasia kita tidak akan mati 
semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah ...

1 Korintus 15:50-51
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ROMA: Sri Paus Fransiskus telah menugas-
kan Dewan Kepausan untuk Mempromosi-
kan Penginjilan Baharu bagi  menyelaras-
kan persiapan Takhta Suci untuk Tahun Suci 
2025 dengan moto: “Penziarah Harapan.”

Semasa persiapan bermula di peringkat 
Gereja, Dewan Kepausan  telah melancar-
kan pertandingan, terbuka kepada semua, 
mencipta Logo Rasmi untuk Jubli 2025. 
Peraduan itu bermula pada 22 Februari dan 
berakhir pada 20 Mei, 2022.

Dalam satu kenyataannya, Dewan Kep-
ausan menyatakan mereka mengutamakan 
logo rasmi yang mempunyai identiti dan 
elemen yang merangkumi makna teologi di 
mana peristiwa bersejarah ini dibangunkan 
dan direalisasikan. 

Dewan Kepausan juga memberi petua ke-
pada mereka yang berminat untuk mencipta 
logo agar merujuk pada surat Sri Paus ber-
tarikh 11 Februari, yang ditujukan kepada 
Presiden Dikasteri kerana ia  mengandungi 
beberapa tema berguna sebagai inspirasi 
bagi mencipta logo. 

Dengan tema, “Penziarah Harapan”, di-
harapkan Logo Jubli itu “secara simbo-
lik dapat menyampaikan pesan yang cara 
sesuai dan berkesan, dapat mengungkapkan 
kesejagatan mesej Gereja dan keperluan 
rohani tertentu orang-orang zaman ini dan 
mendapat penghiburan

Dewan Kepausan menyatakan bahawa 
penyertaan tertakluk kepada Terma dan 
Peraturan yang mengandungi semua mak-

lumat yang diperlukan untuk ke peringkat 
pemilihan.

Maklumat lanjut boleh didapati di lawan 
web untuk logo Jubli (http://www.iubilae-
um2025.va/en/logo.html). 

Tahun Suci, atau Jubli, dalam tradisi Ro-
man Katolik adalah acara keagamaan yang 
hebat. Ia adalah tahun pengampunan dosa; 
pendamaian antara musuh, pertobatan, per-
damaian dan perpaduan. Ia adalah, tahun 
Kristus yang membawa kehidupan dan rah-
mat kepada manusia.

Ia digelar tahun suci bukan sahaja kerana 
ia bermula dan diakhiri dengan tindakan-
tindakan suci tetapi juga kerana tujuan-
nya adalah untuk menggalakkan kekudusan 
hidup. — media Vatikan 

Takhta Suci buka penyertaan Logo 
Rasmi Jubli 2025

2 Mac, Hari 
Doa dan Puasa 
untuk Ukraine



Keindahan Ekaristi di mata 
orang bukan Katolik

Kadang-kadang kita memerlu-
kan orang luar untuk mem-

bantu kita melihat keindahan dan 
kedalaman sesuatu yang tidak 
pernah kita hargai sepenuhnya. 
Pada pendapat saya, ini sungguh-
sungguh benar bagi kebanyakan 
kita, tidak terkecuali saya sendiri, 
lebih-lebih lagi mengenai perayaan 
Ekaristi di gereja kita.

David P. Gushee, seorang Evan-
gelikal, baru-baru ini menerbit-
kan sebuah buku bertajuk After 
Evangelicalism, di mana dia me-
nerangkan perjuangannya selama 
beberapa dekad untuk berdamai 
dengan beberapa isu dalam ger-
ejanya sendiri. Dia kekal dengan 
gerejanya, walaupun pada masa ini, 
dia juga pergi (bersama isterinya 
yang beragama Katolik Roma) ke 
Misa Katolik. Inilah penerangannya 
tentang perkara yang dilihatnya di 
sana.

“Saya melihat tata cara Misa Ka-
tolik sebagai sesuatu seperti per-
mata yang digilap, diperhalusi dari 
semasa ke semasa dan jika anda 
melihatnya dengan tekun, ia diper-
halusi kepada keadaan yang sangat 
indah. Dalam masa kira-kira sejam, 
pergerakan Misa berjaya mencapai 
begitu banyak  – perarakan, dengan 
salib diangkat tinggi; salam den-
gan nama Tuhan Tritunggal; pen-
gakuan dosa pada bahagian awal 
yang ringkas tetapi menyentuh 
hati; bacaan Perjanjian Lama yang 
dibaca oleh orang awam; mazmur 

yang dinyanyikan; bacaan Surat 
oleh orang awam; bacaan Injil oleh 
paderi, dan upacara-upacara seter-
usnya; homili, kemudian beralih ke 
kemuncak perayaan dengan Sya-
hadat dan doa umat.

Sebuah persembahan dan muzik. 
Kemudian tepat ke Meja Perja-
muan Kudus – umat  mempersem-
bahkan pemberian yang kemudian-
nya dipersembahkan kepada Tuhan 
dan kembali kepada umat sebagai 
Tubuh dan Darah Kristus; berlutut 
dalam kerendahan hati; Doa Bapa 
Kami sebagai bahagian penting 
dalam upacara Ekaristi; peluang 
berharga untuk berdamai dengan 
sesama sebelum Komuni; berlutut;  
peluang untuk melihat orang ra-
mai datang menerima Komuni dan 
berdoa untuk mereka, atau sekadar 
berdiam diri dengan Tuhan; diakh-
iri dengan berkat Tuhan Tritunggal 
dan diutus.”

Sungguh betapa dalamnya hura-
ian tentang ritus yang kita laku-
kan ketika  merayakan Ekaristi! 
Kadang-kadang apabila kita be-
rada di dalam sesuatu, kita tidak 
melihatnya dengan jelas seperti 
seseorang dari luar. Izinkan saya 
menambah dua huraian lain yang 
menyerlahkan upacara Ekaristi 
dengan cara yang sering kita tidak 
fikirkan atau temui dalam teologi 
dan katekesis biasa kita mengenai 
perkara ini.

Yang pertama, seperti Gushee, 
yang juga  bukan Katolik. Beliau 

seorang Methodist menyatakan 
perkara ini: “Saya bukan seorang 
Roman Katolik tetapi kadang-ka-
dang saya pergi ke Misa Roman 
Katolik hanya untuk mengikuti 
upacara itu. Saya tidak pasti sama 
ada mereka tahu apa yang mereka 
lakukan, tetapi mereka melaku-
kan sesuatu yang sangat berkuasa. 
Contohnya, Misa harian mereka.

Tidak seperti Misa Hari Minggu, 
mereka melakukan Misa setiap hari 
dengan lebih ringkas, di mana ada 
beberapa ritus yang dilangkau. Apa 
yang anda lihat, pada dasarnya, 
adalah sesuatu yang serupa dengan 
mesyuarat “Kumpulan Ketagihan 
Alkohol Tanpa Nama.” Mengapa 
dia membuat kaitan antara Misa 
harian dan kumpulan alkohol tanpa 
nama?

Berikut merupakan perkongsian-
nya. “Orang yang pergi ke Misa 
setiap hari tidak pergi ke sana un-

tuk mengalami sesuatu yang baha-
ru atau menarik. Ia sentiasa sama, 
dan itulah hakikatnya. Seperti 
orang yang pergi ke mesyuarat Al-
coholics Anonymous, mereka pergi 
ke situ untuk menerima sokongan 
yang mereka perlukan untuk kekal 
mantap dalam kehidupan mereka, 
dan kemantapan itu datang melalui 
ritual. Pada luarannya, setiap orang 
berkata, “Nama saya ___ dan hidup 
saya rapuh. Saya tahu bahawa jika 
saya tidak datang ke upacara ini 
dengan kerap hidup saya akan mula 
terungkai. Saya perlukan ritual ini 
untuk terus hidup.” Ritual Ekaristi 
juga berfungsi sebagai pertemuan 
“12 Langkah”.

Satu lagi perspektif tentang 
Ekaristi, pernah dinyatakan oleh 
Ronald Knox, seorang ahli teologi 
British. Dia menyatakan bahawa 
kita tidak pernah benar-benar setia 
kepada Yesus. 

Apabila kita jujur, kita harus men-
gakui bahawa kita tidak menyayangi 
musuh kita, jangan menyerahkan 
‘pipi’ untuk ditampar, jangan berkati 
orang yang mengutuk kita, jangan 
maafkan orang yang membunuh 
orang yang kita sayangi, jangan 
membantu sepenuh hati kepada 
orang miskin, dan jangan sampai-
kan belas kasihan kita terhadap 
perkara yang buruk dan baik.

Sebaliknya, kita bersungguh-
sungguh memilih ajaran Yesus. 
Tetapi, kata Knox, kami telah setia 
dalam satu cara yang hebat, iaitu 

melalui ritual Ekaristi. Yesus me-
minta kita untuk terus merayakan 
upacara itu sehingga Dia datang 
kembali dan, 2000 tahun kemu-
dian, kita masih merayakannya. 
Ritual Ekaristi adalah satu tindakan 
kesetiaan kita yang hebat, dan ber-
ita baiknya ialah  ritual ini akhirnya 
akan mencukupi.

Yesus meninggalkan kita dua 
perkara: Firman-Nya dan Ekaristi. 
Pelbagai gereja telah mengambil 
pendekatan yang berbeza tentang 
yang mana antara ini harus di-
beri keutamaan. Beberapa gereja,                      
seperti Roman Katolik, Episcopa-
lians, dan Anglikan telah mengutam-
akan Ekaristi sebagai asas di mana 
mereka membina dan mengekalkan 
komuniti. Gereja-gereja lain, ke-
banyakan komuniti Protestan dan 
Evangelis, adalah sebaliknya iaitu 
mereka mengutamakan Firman se-
bagai asas di mana mereka mem-
bina dan mengekalkan komuniti. 
Bagaimanakah Firman dan Ekaristi 
dapat seiring bersama?

Dalam Perjalanan ke Emaus, 
apabila murid-murid Yesus gagal 
mengenal Dia walaupun mereka 
berjalan bersama-Nya, Yesus 
menggerakkan hati mereka dengan 
Firman, sehingga mereka memo-
hon Dia untuk tinggal bersama 
mereka. Kemudian Dia duduk 
bersama mereka untuk Ekaristi, 
dan ritual melakukan selebihnya. 
— Hakcipta Terpelihara 1999-
2022@Fr Ron Rolheiser

Manusia dalam dirinya sendi-
ri pasti memiliki kesalahan. 

Tiada satu orang pun manusia 
yang sempurna adanya. Hari ini 
Yesus mahu membuka mata  kita 
agar beralih dari sikap meren-
dahkan atau bahkan menghakimi 
sesama yang kita anggap berdo-
sa. 

Seringkali kita menilai orang 
lain dengan sangat mantap dan 
memaparkan kesalahannya kepa-
da orang lain. Namun, apakah 
kita pernah melihat diri kita 
sendiri dengan segala kekuran-
gan dan keterbatasan kita?

“Selumbar di mata orang lain 
dengan jelas kita lihat, tetapi 
balok di mata kita sendiri tidak 
kita ketahui”, ungkapan ini mer-
upakan teguran keras kepada kita 
manusia yang sering menjadi 
hakim bagi sesama. 

Bagaimana kita  mahu mengel-
uarkan selumbar dari mata orang 
lain, padahal balok di dalam 
mata kita tidak kita keluarkan 
terlebih dahulu, hal itu sukar 
untuk diterima. 

Menyedari kelemahan dan 
mengubah diri terlebih dahulu 
merupakan langkah yang sangat 
tepat sebelum menegur orang 
lain. Dengan demikian kita bela-
jar untuk rendah hati dan semak-
in dewasa dan berkembang 

dalam iman.
 Sedar akan keterbatasan mem-

buat kita semakin maju dan 
berkembang. Kita tidak perlu 
menjadi hakim untuk sesama 
kita, kerana hanya ada satu pem-
buat hukum dan hakim ialah 
Tuhan yang hadir dalam diri 
Yesus Kristus. 

Kita semua adalah saudara 
yang harus saling menuntun dan 
memberi teladan dalam hidup 
sehari-hari, sehingga kita menjadi 
saksi kerendahan hati seperti 
yang telah dilakukan oleh Yesus 
Kristus sendiri. Apakah kita 
mahu menjadi rendah hati diha-
dapan sesama? 

Jika kita mampu melihat diri 
sendiri dengan baik dan mema-
dai, maka  tidak akan mudah 
untuk melihat dan membicarakan 
kekurangan, kelemahan dan kes-
alahan orang lain. 

Terampil dalam ‘pemeriksaan 
batin’ bererti terampil dalam 
pembezaan roh atau terampil 
melihat apa yang baik dan benar 
atau melihat perbuatan-perbuatan 
baik, bukan melihat dengan mata 
dan batin yang  jahat. 

Marilah kita saling melihat apa 
yang baik dan benar dalam diri 
sesama kita, sehingga kita akan 
dapat melihat dengan jelas apa 
yang buruk dan salah dan kemu-

dian kita perbaiki dengan tepat. 
Dengan saling melihat dan men-
gakui apa yang baik dan benar 
dalam diri kita masing-masing 
bererti juga terjadi ‘saling mem-
berdayakan’ di antara kita.

Ukuran keberhasilan seorang 
petani dapat dilihat dari hasil tua-
ian dan kualitinya. 

Ketika menuai hasil inilah jerih 
lelah seorang petani serasa telah 
terbayar lunas.  “Seorang petani 
yang bekerja keras haruslah yang 
pertama menikmati hasil usahan-
ya (2 Timotius 2:6).  

Begitu pula dengan kehidupan 
keKristianan, seseorang yang 
dapat dikatakan  ‘dewasa’ rohani 
bukan dilihat dari seberapa lama 
dia mengikut Tuhan atau sebera-
pa aktif terlibat dalam pelayanan, 
tetapi melalui buah-buah yang 
dihasilkan dalam praktik hidupn-
ya.  Oleh kerana itu  “...hasilkan-
lah buah yang sesuai dengan per-
tobatan”  (Matius 3:8).

Tuhan sangat menghendaki 
kita menjadi orang Kristian yang 
b e r t u m b u h  d a n  b e r b u a h .  
Bertumbuh dan berbuah adalah 
tanda adanya kehidupan.  

Untuk dapat bertumbuh dan 
berbuah, hal mendasar yang 
harus kita lakukan adalah meny-
iapkan tanah hati kita untuk dit-
aburi benih firman Tuhan, sebab  

“...iman timbul dari pendengaran, 
dan pendengaran oleh firman 
Kristus”  (Roma 10:17).  Jadi 
respon hati kita terhadap firman 
Tuhan akan berpengaruh besar 
terhadap pertumbuhan rohani 
kita.  

Yakobus menasihati,  “Sebab 
itu buanglah segala sesuatu yang 
kotor dan kejahatan yang begitu 
banyak itu dan terimalah dengan 
lemah lembut firman yang tertan-
am di dalam hatimu, yang 
berkuasa menyelamatkan jiwa-
mu” (Yakobus 1:21).  Bagaimana 
keadaan hati kita, adakah  seperti 
tanah yang keras, berbatu-batu, 
penuh semak duri atau tanah 
yang baik?

Alkitab menyatakan bahawa 
benih  “...yang ditaburkan di 
tanah yang baik, ialah orang yang 
mendengar dan menyambut fir-
man itu lalu berbuah, ada yang 
tiga puluh kali lipat, ada yang 
enam puluh kali lipat, dan ada 
yang seratus kali lipat."  (Markus 
4:20).  Dan  “ ...setiap pohon 

yang baik menghasilkan buah 
yang baik, sedang pohon yang 
tidak baik menghasilkan buah 
yang tidak baik. 

Tidak mungkin pohon yang 
baik itu menghasilkan buah yang 
tidak baik, ataupun pohon yang 
tidak baik itu menghasilkan buah 
yang baik. 

Dan setiap pohon yang tidak 
menghasilkan buah yang baik, 
pasti ditebang dan dibuang ke 
dalam api."  (Matius 7:17-19).  
Menjadi pelaku firman adalah 
bukti nyata bahawa kehidupan 
orang Kristian benar-benar 
menghasilkan buah. 

Tuhan yang telah menyatakan 
diri-Nya kepada kita adalah sum-
ber kekuatan, hikmat, sukacita, 
pengertian, dan ketenteraman kita 
(Mzm. 119:28,98,111,144,165). 
Ketika jiwa kita diresapi oleh fir-
man yang mengarahkan kita 
kepada-Nya, buah karya Roh 
Tuhan akan muncul menjadi 
nyata dalam hidup kita. —            
santapan rohani 

HARI MINGGU BIASA KE LAPAN (C)
SIRAK 27: 4-7

1 KORINTUS 15: 54-58
INJIL LUKAS 6: 39-45

Iman timbul dari pendengaran Firman Tuhan
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Tanya
Jawab Soalan 1: Tidak lama lagi, umat Katolik akan men-

jalani masa Pra-Paskah. Apakah ada kewajiban 
tertentu yang harus dilakukan oleh penganut Ka-
tolik semasa  Pra-Paskah ini, selain pertobatan, 
puasa dan pantang? — Lucia

Jawaban: Pertama, Gereja mewajibkan setiap orang 
Katolik yang telah menerima komuni pertama untuk 
menerima komuni sekurang-kurangnya sekali se-
tahun. Hal ini ditegaskan dalam KHK Kan 920 # 1 
“Setiap orang beriman, sesudah menerima Ekaristi 
mahakudus pertama, wajib sekurang-kurangnya satu 
kali setahun menerima komuni.” 

Kewajiban ini hendaknya dipenuhi, jika mung-
kin, pada masa perayaan Kebangkitan Tuhan. KHK 
Kan 920 #2 “Perintah ini harus dipenuhi pada masa 
Paskah, kecuali kerana alasan wajar dipenuhi pada 
lain waktu dalam tahun itu.”

Kedua, selain kewajiban untuk menerima komuni 
itu, orang Katolik juga wajib untuk mengakukan dos-
anya sekurang-kurangnya setahun sekali. Kewajiban 
ini juga dikaitkan dengan kewajiban komuni tersebut. 

Ini bermakna, sebagai persiapan untuk menerima 
komuni, jika orang itu berada dalam keadaan dosa 
berat, maka orang itu juga wajib untuk menerima 
terlebih dahulu sakramen Pengampunan Dosa. Hal 
ini, dikatakan dalam KHK Kan 989: “Setiap orang 
beriman  wajib dengan setia mengakukan dosa-dosa 
beratnya, sekurang-kurangnya sekali setahun."

Ketiga, kedua-dua peraturan Gerejani ini mewajib-

kan apa yang paling minimal. Ini tidak boleh ditafsir-
kan, bahawa cukuplah menerima komuni dan men-
gaku dosa hanya sekali setahun. Kekayaan rohani 
yang dihadirkan dan diberikan melalui komuni sung-
guh sangat berlimpah dan kita perlukan, sehingga 
akan sangat baik jika kita menerima komuni sesering 
mungkin. 

Demikian pula, kuasa penyembuhan, pengam-
punan dan penguatan dari Sakramen Tobat itu se-
demikian luar biasa, sehingga menerima Sakramen 
Tobat secara teratur berguna untuk hidup rohani kita.

Soalan II: Mengapa Gereja-gereja Protestan tidak 
melaksanakan ibadat Jalan Salib? Apakah perhen-
tian Jalan Salib di Via Dolorosa itu sesuai dengan 
kejadian sesungguhnya? — Amelia Agus
Jawaban: Ajaran Protestan menekankan bahawa 
keselamatan manusia adalah melulu hasil karya Tu-
han, iaitu melalui hanya rahmat Tuhan (sola gratia). 

Sedangkan, yang diminta daripada manusia ialah 
hanyalah iman (sola fides), bukan perbuatan-perbua-
tan (devosional). 

Beberapa perhentian dalam ibadat Jalan Salib itu 
didasarkan pada Tradisi, bukan pada apa yang tertulis 
secara eksplisit dalam Kitab Suci (sola scriptura). 

Misalnya, perhentian keempat, pertemuan Yesus 
dengan ibu-Nya, tidak ada dalam Kitab Suci. 

Memang ada wanita-wanita yang berjumpa den-
gan Yesus, tetapi tidak dikatakan bahawa di antara 
mereka ada Maria, ibu Yesus. 

Demikian pula, kisah tentang Veronika yang men-
gusap wajah Yesus, tidak ditemui dalam kitab-kitab 
Injil.

Soalan III: Jika sudah mengikuti visualisasi/lako-
nan Jalan Salib, apakah masih harus melakukan 
ibadat Jalan Salib? — Tommy H
Jawaban: Visualisasi Jalan Salib biasanya menjadi 
sangat menarik bagi umat, bahkan sangat menyentuh 
dan membuat ramai orang menangis. 

Peragaan ini boleh menjadi daya tarik sehingga 
lebih ramai umat datang untuk mengikuti visualisasi 
Jalan Salib itu. 

Tetapi ada bahaya bahawa visualisasi itu menjadi 
sekadar tontonan, bukan ibadat. Agar peragaan jalan 
salib ini tidak menjadi sekadar tontonan, maka perlu 
diberi “kemasan liturgi” yang mengikut sertakan 
umat, sehingga hakikat ibadat tetap dipertahankan 
dan umat tidak menjadi penonton pasif melainkan 
bertindak sebagai umat yang aktif beribadat. 

Tanpa “kemasan liturgis” yang memadai, tentu saja 
tontonan visualisasi Jalan Salib belum dapat meng-
gantikan ibadat rasmi Jalan Salib. 

Menonton dan beribadat tentu boleh dan harus 
dibezakan secara tegas. Maka jika diadakan visual-
isasi Jalan Salib, hendaknya pastor paroki mengemas 
sedemikian rupa sehingga semua hal positif dari visu-
alisasi Jalan Salib dapat dimanfaatkan dan umat tetap 
dapat melakukan ibadat Jalan Salib. — Fr Dr Petrus 
Maria Handoko CM, hidupkatolik.com

Kewajiban masa Pra-Paskah

KEP-2 Sabah online berjalan seiring 
dengan proses Sinodal Gereja 
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KOTA KINABALU: Misa Kudus bagi 
memulakan Kursus Evangelisasi Peribadi 
Sabah Online kali ke dua (KEP-2) telah di-
adakan pada petang 12 Feb lalu, di Catholic 
Archdiocesan Centre.

Misa yang dipimpin oleh Uskup Agung 
John Wong, turut serta dirayakan oleh Fr. 
Nicholas Stephen selaku Penasihat Rohani 
Komisi Kateketikal Keuskupan Agung Kota 
Kinabalu.

Sebagai gimik pelancaran KEP-2 Sabah, 
Uskup Agung John Wong telah membuka 
tirai banner yang disaksikan oleh para Pen-
ganjur, wakil para fasilitator dan para peserta 
KEP -2  yang hadir.  

Lebih seratus orang yang telah mendaf-
tar mengikuti KEP-2 kali ini. Namun se-
masa Misa Pelancaran dan bagi menyekat 
penularan Covid-19, hanya 26 orang wakil 
peserta datang menghadiri Misa bagi men-
erima  bahan kursus KEP-2 iaitu Buku Misi 
Evangelisasi dan Evangelii Nuntiandi yang 
disampaikan oleh Uskup Agung John.  

KEP-2 telah bermula pada 14 Feb lalu dan 
dijangka berakhir pada bulan Jun, 2022. Ia 
diadakan setiap malam Isnin dan Rabu, ber-
mula jam 8.00 malam hingga 10.30 malam 
secara online.  

Antara perkara yang disentuh oleh Uskup 

Agung dalam ucapan pelancarannya, adalah 
agar para peserta, melalui Kursus KEP-2 ini, 
dapat berjalan bersama dengan para pengan-
jur, pengajar dan fasilitator untuk mendalami 
cinta kasih Tuhan serta diharapkan, pada 
akhir kursus kelak, para peserta akan men-
galami Yesus satu-satunya Jalan, Kebenaran 
dan Kehidupan, disemangati oleh kuasa Roh 
Kudus untuk membawa pengalaman periba-
di itu kepada orang lain yang mereka temui 
dalam kehidupan seharian mereka.

KEP-2 Sabah ini berlangsung dua bulan 
selepas KEP Pertama yang selesai pada bu-
lan November tahun lalu. 

Pengerusi Penganjur KEP-2 Sabah online, 
Sr. Dariah Ajap, fsic menyatakan bahawa  
tema KEP-2 ialah, “Yesuslah Jalan, Kebe-
naran dan Kehidupan” (Yoh 14:6), sesuai 
dengan perjalanan sinodal gereja yang 
menekankan tiga aspek iaitu Penglibatan, 
Persekutuan dan Misi, dengan harapan agar 
para peserta dapat memimpin diri mereka 
sendiri untuk lebih mendekati Yesus  secara 
peribadi.  Gereja wujud untuk menginjil oleh 
itu Misi Evangelisasi ini berasal dari Gereja, 
oleh Gereja dan untuk Gereja.  

Penganjuran KEP-2 Sabah Online ini tu-
rut dibantu oleh  tim pengajar/penceramah 

dari Keuskupan Bogor yang diketuai oleh 
Fr. Yohanes Suradi dan Ketua Tim Pengajar 
Pak Yakobus Ngadinun dan tim KEP dari 
Keuskupan Melaka-Johor.

KEP-2 mendapat penyertaan amat meng-
galakkan. Seramai 154 peserta dari seluruh 
Sabah telah mendaftar, yang terdiri dari 
Keuskupan Kota Kinabalu 100 perserta,  
Keuskupan Keningau 31 peserta, Keusku-
pan Sandakan 21 peserta dan mendapat pe-
nyertaan dua orang peserta dari Keuskupan 
Agung Kuala Lumpur.

Sepanjang KEP-2, para peserta diba-
hagikan dalam kumpulan dan terdapat para 
fasilitator akan berjalan bersama mereka.  
Daripada 154 peserta KEP-2 ini, 25 orang 
daripadanya adalah peserta belia.  

Sr Dariah mengungkapkan rasa terima 
kasih kepada Uskup Agung atas berkat 
dan sokongan beliau dalam menganjurkan 
KEP kali kedua di Keuskupan Agung Kota     
Kinabalu. 

Juga ucapan terima kasih kepada Ketua 
Keuskupan Keningau, Cornelius Piong 
Uskup dan Uskup Sandakan, Julius Gitom 
di Keuskupan Keningau di mana mere-
ka mengadakan Misa Penghantaran bagi 
para peserta di Keuskupan masing-masing        
untuk KEP-2. 

KOTA MARUDU: Setelah hampir tiga 
tahun tanpa pertemuan para Ketekis Pem-
bimbing separoki disebabkan oleh pandemik 
Covid-19, akhirnya mereka dapat bersua 
wajah dengan mematuhi SOP, sempena Hari 
Minggu Kateketikal yang lalu. 

Komiti Kateketikal Paroki St Teresa    
menganjurkan rekoleksi dan upacara pen-
gutusan kepada semua Katekis Pembimbing 
sempena Hari Minggu Kateketikal yang ber-
tema “Keluarga: Jalan Menuju Kekudusan”.

Dalam homilinya, Fr Wiandigool Runsab 
mengajak para Katekis Pembimbing agar 

bersedia diutus seperti Nabi Yesaya dan 
berani untuk menebar jala ke tempat yang 
dalam seperti yang dinyatakan dalam pem-
bacaan Injil Hari Minggu tersebut.

Paderi itu mendorong mereka agar berusa-
ha memperbaiki hubungan dan komunikasi 
di dalam setiap keluarga terlebih dahulu se-
belum keluar melayani di luar.

Fr Wian menyarankan mereka agar siap 
mendengar masalah dalam keluarga sendiri, 
mengasihi, saling mengampuni dan meneri-
ma kekurangan atau kelemahan dalam kelu-
arga. — Marcus Kopong, CS 

Sr Maria Raani mewakili  peserta menerima Buku Evangelisasi dari Uskup Agung John 
Wong sebagai tanda bermulanya KEP-2 Sabah Online. Gambar: Aloysia.

Perbaiki hubungan dengan keluarga terlebih dahulu sebelum keluar melayani 
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Sahabat kecil Yesus
Hello adik-adik,

Apa khabar? Pada 2 Mac 
ini, kita akan menyam-
but Hari Rabu Abu.Pada 
hari Abu, dahi kita akan 
ditandai abu yang menanda-
kan kita memasuki masa 
tobat  40 har i  sebe-
lum Paskah.
Masa 40 hari ini dikenali 

sebagai musim Pra-Paskah. 
Musim Pra-Paskah merupak-
an masa untuk kita memper-
siapkan perayaan menyambut 
wa fa t  d a n  k eban g k i -
t a n  Y e s u s  p a d a  h a r i 

Jumaat Agung dan Hari 
Raya Paskah.
Pra-Paskah atau musim 

tobat adalah masa untuk 
kita bertobat. Bertobat 
bermaksud kita berusaha 
memperbaiki diri, meninggal-
kan kebiasaan-kebiasaan 
tidak baik dan kembali 
kepada Tuhan. 
Oleh itu, adik-adik sangat 

digalakkan untuk melakukan 
beberapa “pengorbanan” 
kecil seperti berpantang 
daging pada hari Jumaat, 
berpuasa, memberi sedekah, 
membantu mereka yang 

susah, berdoa dan banyak 
lagi bentuk pengorbanan 
yang auntie yakin, adik-adik 
boleh lakukan.
Dan pada musim pandemik 

ini, mari kita doakan agar 
virus Covid-19 akan segera 
dapat dihapuskan. Mari juga 
doakan bagi para pesakit 
Covid-19 dan bagi mereka 
yang terkesan dengan virus 
ini. Semoga Tuhan sentiasa 
melindungi dan menyertai 
kita, kini dan sepanjang 
segala masa. Amen. 

Auntie Melly

Semua _______ Kristus 
hidup ________ dan 
sefikiran. Tidak seorang 
pun menganggap apa yang 
dimilikinya kepunyaannya. 
Mereka saling __________ 
milik. Dengan kuasa yang 
__________, rasul-rasul 
memberikan _____________ 
tentang __________ Tuhan 
Yesus. Oleh itu Tuhan 
sangat _________ mereka. 
(Kisah Rasul-Rasul 4:32-33)

Isikan tempat kosong pada petikan Alkitab 
di bawah.Pilih jawaban yang tepat: 

Aku mahu bersyukur kepada TUHAN dengan segenap hati,  dalam 
lingkungan orang-orang benar dan dalam Jemaah (Mazmur 111:1)

Sambungkan titik-titik pada gambar ini.

Cuti sekolah tidak lama lagi. Apa kata adik-adik 
mencuba permainan di bawah. Cari atau buat 
sendiri dadu dan bermainlah dengan keluarga 
atau rakan-rakan. 

Ingatlah bahawa kamu adalah 
debu, dan kamu akan kembali 

menjadi debu”  (Kej 3:19)

Hari Rabu Abu
2 Mac 2022 



Kaum muda teruja terokai siri 
Pengembaraan Agung Para Rasul
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SAYA rasa saya perlu                                mem-
perkenalkan diri saya untuk tu-

lisan ini: saya Anna Maria, lebih dike-
nali dengan panggilan Rene. 

Perlu saya tekankan bahawa saya 
adalah seorang Katolik, saya tidak 
pernah tinggalkan brevir (ibadat ha-
rian), saya aktif melayani di Gereja, 
saya sedang mengemban pendidikan 
di perguruan tinggi yang dikenal se-
bagai ‘sarang para biarawan’ — den-
gan demikian, saya melabeli diri saya 
sebagai seorang Katolik yang cukup 
taat dan beriman; namun saya men-
derita gangguan mental.

Ketika saya berumur 14 ta-
hun, psikiater mendiagnosa saya              
menderita depresi dan PTSD (post-
traumatic stress disorder) selepas 
saya mengalami pelecehan seksual. 

Gangguan kesihatan mental yang 
saya miliki amat mempengaruhi  as-
pek kehidupan saya dalam segala hal, 
namun amat dikesali,  saya dibesar-
kan dalam keluarga yang tidak faham 
akan kesihatan mental.

“Kamu kurang beriman.”
“Kamu tidak pernah berdoa.”
Inilah kata-kata yang sering dilon-

tarkan oleh ibu saya.
Saya yakin malaikat pun melongo 

mendengar perkataan ibu saya. Haki-
katnya, setiap malam saya menyeru 
kepada syurga yang mendengar, Tu-

han pun tahu segala rasa pedih yang 
berkali-kali menimpa saya. 

Saya menyembah Tuhan tiap min-
ggu, tetapi tetap ‘dilempari batu’.

Orang-orang di belakang pula den-
gan sinis mengatakan, bahagia adalah 
pilihan!

Namun dengan gangguan kesiha-
tan mental yang saya miliki, ‘bahagia’ 

sama hampanya dengan ruang ko-
song. ‘Bahagia’ seperti demam tinggi 
mudah pecah.

Saya pernah membaca sebuah 
thread di twitter milik@jiemiard-
ian, tulisnya: “Depresi bukan tanda 
lemahnya iman. Depresi tanda lemahnya 
sokongan sosial kita pada orang dengan 
depresi. Depresi bukan tanda jiwa yang 

lemah. Depresi tanda perhatian dan kasih 
sayang orang-orang sekeliling kita ada-
lah lemah." 

Sejak 2018 saya merenungkan hal 
ini. Dan benar, depresi tidak mem-
pengaruhi kekerapan dan betapa 
setianya kita berdoa. Segala per-
masalahan harus dibawa dalam doa. 
Namun doa seharusnya bukan men-
jadi tindakan terakhir dalam penyele-
saiannya.

Seek help.
Go to a therapist.
Kesihatan mental mencakup            ke-

stabilan emosi, psikologi, dan sosial 
kita, serta memengaruhi cara kita ber-
fikir dan bertindak semasa menjalani 
kehidupan sehari-hari. Menangani 
gangguan mental dan masalah emosi 
dengan berkunjung ke psikologi dan 
psikiater mampu membantu dalam 
mempelajari apa yang sedang kita ra-
sakan, mengapa kita merasakannya, 
dan bagaimana cara mengatasinya.

Gangguan mental dapat                          
menyerang siapa sahaja. Kedatan-
gannya tidak dijangka dan dapat 
menyerang siapa saja. Rendah iman 
tidak menyebabkan depresi, namun 
depresi dapat menyebabkan iman 
kita menjadi lemah. —Rene Annamis 
(Anna Maria), Mahasiswi Filsafat 
Keilahian, STF Driyarkara Jakarta,                                             
hidupkatolik.com

Depresi: Kurang iman?

KUCHING: Seramai 35 belia 
yang terdiri daripada pela-
jar lepasan Tingkatan Lima, 

mahasiswa kolej/universiti dan 
golongan muda yang bekerja telah 
berkumpul untuk mempelajari Ki-
sah Para Rasul – Penyebaran Kera-
jaan Tuhan daripada Siri Pengem-
baraan Agung: Perjalanan Melalui 
Alkitab oleh Ascension Press.

Lebih enam bulan, sejak  Jun 2021, para 
belia berkumpul dalam talian pada petang 
Khamis untuk pujian dan penyembahan 
sebelum memasuki ke dalam kumpulan-
kumpulan sel masing-masing bagi berbin-
cang dan berkongsi antara satu sama lain 
berdasarkan soalan panduan daripada ba-
han kajian.

Sebelum bertemu  pada setiap hari 
Khamis, para belia perlu mengadakan 
persiapan mereka masing-masing dengan 

membaca bab-bab Kisah Para Rasul dan 
ayat-ayat yang berkaitan daripada kitab 
lain dalam Alkitab. 

Selepas sesi, para belia boleh menon-
ton video sesi pengajaran minggu tersebut 
yang disampaikan oleh Jeff Cavins untuk 
mengukuhkan lagi pemahaman mereka 
dan mendorong mereka untuk membuat 
refleksi dalam kehidupan mereka sendiri.

Melalui komitmen dan disiplin terhadap 
kajian kitab suci dan pertemuan mingguan, 
para belia memperoleh pengetahuan ten-
tang kisah asas kitab suci, iman dan hubun-
gan yang mendalam dengan Tuhan. 

Sebelum mempelajari bab Kisah Para 
Rasul, beberapa orang belia telah mem-
pelajari asas Kitab Suci melalui sesi Journey 
Through the Bible. 

Pembelajaran tentang Kisah Para Rasul 
menunjukkan kesinambungan karya Kris-
tus selepas kebangkitan-Nya, selepas Dia 
memberi kuasa kepada orang-orang yang 
percaya kepada-Nya dengan Roh Kudus un-

tuk melaksanakan misi keselamatan Tuhan 
di bumi. 

Setelah melalui tiga bahagian siri kajian 
asas Alkitab, para belia kini lebih mema-

hami, mempunyai asas kuat yang dapat 
menyokong pembacaan Kitab Suci dan me-
mahami rencana penyelamatan Tuhan. — 
sumber Today's Catholic 



VATIKAN: Semasa memimpin 
Angelus pada hari Minggu, 20 
Februari 2022, Sri Paus Fransis-
kus mengundang semua penzia-
rah yang hadir, untuk mengikuti 
teladan Yesus iaitu dengan mem-
beri reaksi positif terhadap kesala-
han dengan kebaikan dan kelem-
butan bukannya kemarahan atau 
kekerasan. 

Sri Paus Fransiskus menyam-
paikan refleksi hari Minggu itu 
dengan fokus kepada dasar hidup 
yang dinyatakan oleh Yesus ke-
pada murid-muridnya. Fransiskus 
menyatakan bahawa Tuhan mem-
berikan contoh situasi paling su-
kar, ujian getir atau mustahil pada 
pandangan kita, manusia biasa.

Bapa Suci menjelaskan bahawa 
Yesus menyeru murid-murid-

Nya agar “tidak menyerah pada 
naluri dan kebencian, tetapi untuk      
melangkah atau memandang lebih 
jauh.”

Memetik dari Injil Lukas, Sri 
Paus Fransiskus menekankan ba-
hawa Yesus berkata: “Kasihilah 
musuhmu, berbuat baiklah kepada 
mereka yang membencimu” dan 
“Jika ada yang menampar pipimu, 
berikan juga pipi yang lain.”

Sangti Papa menjelaskan 
bagaimana mempertimbangkan 
ketidakadilan yang kita rasakan 
dan “memberikan pipi yang lain” 
seakan-akan sesuatu hal yang 
mustahil.  Katanya, Yesus, semasa 
diadili secara tidak adil di hadapan 
imam besar, telah ditampar oleh 
salah seorang penjaga.

“Tuhan kemudian meminta per-

tanggungjawaban tentang keja-
hatan yang diterima-Nya. 'Mem-
berikan pipi yang lain' bukan 
bermaksud kita harus menderita 
dalam diam atau menyerah pada 
ketidakadilan. 

"Dalam pertanyaan-Nya, Yesus 
sebenarnya mencela apa yang 
tidak adil. Tetapi Dia melaku-
kannya tanpa kemarahan atau 
kekerasan, melainkan dengan ke-
baikan.”

Sri Paus menjelaskan bahawa 
kelemahlembutan Yesus ada-
lah tindakan paling kuat ber-
banding  tamparan fizikal yang                         
diterimanya. 

“Memberikan pipi yang lain, 
setelah pipi di sebelah ditampar, 
bukanlah bermakna kita kecun-
dang tetapi ini menunjukkan kita 

mempunyai kekuatan batin yang 
lebih besar, mengalahkan kejaha-
tan dengan kebaikan.”

Berbicara kepada para pen-
ziarah di Dataran Santo Petrus, 
Sri Paus Fransiskus mengatakan 
“kasih yang diberikan oleh Yesus 
secara cuma-cuma dan tidak         
layak untuk kita, membangkitkan 
di dalam hati, mengajak kita untuk 
melakukan hal-hal yang serupa 
dengan-Nya, yang menolak semua 

bentuk pembalasan jahat.”
Uskup Roma itu bertanya, apa-

kah mungkin bagi kita  mencintai 
musuh-musuh kita?  

Menurut Sri Paus, “Jika kita 
bergantung kepada kekuatan diri 
sendiri, itu tidak mungkin. Teta-
pi dengan Roh Yesus, kita da-
pat membalas kejahatan dengan 
kebaikan, kita dapat mengasihi 
mereka yang menyakiti kita.” — 
media Vatikan 

MANILA: Biarpun menghadapi 
cabaran kesihatan dan bencana 
alam, Gereja Katolik Filipina tetap 
setia pada seruan Sri Paus Fransis-
kus dalam menjadikan perjalanan 
sinodal sebagai proses inklusif 
yang melibatkan setiap Gereja 
tempatan, kata seorang pemimpin 
kanan Gereja Katolik negara itu.

“Semua keuskupan di Filipi-
na telah melantik orang-orang     
penting dalam keuskupan masing-

masing,” kata Uskup Mylo Ver-
gara dari Pasig, naib presiden Per-
sidangan Uskup Katolik Filipina 
(CBCP). 

Menurutnya, pandemik corona-
virus menimbulkan cabaran besar 
dalam proses pra-sinodal, kerana 
penutupan dan sekatan perjalanan 
memperlahankan usaha  mendeka-
ti kumpulan-kumpulan yang perlu 
didengari.

Uskup Vergara menyatakan, di 

Keuskupan Pasig, fasa keuskupan 
sedang dijalankan oleh pasukan 
keuskupan, yang “menjalankan 
satu siri orientasi dengan modul 
latihan, mengemas kini proses 
konsultasi untuk paderi, religius, 
kerasulan awam paroki dan umat 
awam bagi memudahkan proses 
konsultasi keuskupan di paroki, 
sekolah, dan sektor lain.”

Hal ini juga dilihat di keusku-
pan lain. Beliau berkata perundin-
gan pra-sinodal itu menyaksikan      
penyertaan aktif  69 keuskupan, 
16 wilayah gerejawi, lima prela-
tur, dan tujuh vikariat apostolik 
selain ordinariat ketenteraan.

Dalam surat pastoral sempena 
pelancaran fasa mendengar di per-
ingkat diosesan di Filipina pada 
bulan Oktober, para uskup negara 
itu menggesa umat Katolik untuk 
berjalan bersama dan bertumbuh 
dalam mendengar,  menekankan 
bahawa sinodaliti adalah rancan-
gan Tuhan. — LiCASnews.com 

Hadapi pelbagai cabaran getir, Gereja 
Filipina tabah lalui proses sinodal 
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VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
bertemu dengan perkumpulan 
yang dianggotai orang-orang cacat 
pendengaran dan penglihatan, se-
masa mereka berziarah ke Vatikan 
. “Ziarah anda adalah tanda peny-
ertaan penuh umat beriman kurang 
upaya dalam persekutuan Gereja,” 
kata Sri Puas Fransiskus kepada 
kumpulan itu dalam pertemuan 
mereka pada 19 Februari.

Persatuan dari Perancis, Voir 
Ensemble, diasaskan pada tahun 
1927 oleh Fr Yves Mollat, seorang 
paderi Yesuit yang buta.  Pada hari 
ini, persatuan itu telah berkem-
bang menjadi 3,000 ahli di Peran-
cis.

Sri Paus memuji usaha kum-
pulan itu yang menghimpunkan 
orang-orang kurang upaya yang 
“ingin berjalan bersama,           men-
galami sukacita Injil dalam perse-
kutuan. 

"Pada hari ini, malangnya, kita 
terbiasa melihat perkara luar, 
aspek yang paling dangkal. Bu-
daya kita mengatakan bahawa 
orang yang sepatutnya dihargai 
atau dipuja adalah mereka yang 
mempunyai penampilan fizikal, 
kedudukan sosial atau kekayaan 
mereka,” kata Sri Paus.

“Injil mengajar kita, bahawa 
mereka yang sakit atau cacat, ada-
lah orang-orang yang penting. Me-

nerima mereka bererti               men-
erima atau bertemu dengan Yesus, 
yang membuka kepada kehidupan 
dan iman, dan yang dapat mem-
bina. hubungan persaudaraan dan 
memberi sokongan dalam Gereja 
dan dalam masyarakat,” katanya.

Sri Paus Fransiskus menyam-
paikan renungan berdasarkan  ki-
sah Injil Yohanes tentang perte-
muan Yesus dengan seorang lelaki 
yang dilahirkan buta di Kolam Si-
loam. “Paradoksnya ialah: orang 
buta itu, bertemu dengan Dia yang 
merupakan Terang dunia, dapat 
melihat, manakala mereka yang 
melihat, walaupun bertemu Yesus, 
tetap buta,” kata Sri Paus.

“Paradoks ini sering berlaku 
dalam kehidupan seharian kita. 
Hati Yesus tidak pernah acuh tak 
acuh terhadap penderitaan. Yesus 
mengajak kita bertindak segera, 
menghiburkan, meredakan dan 
mengubati luka saudara kita,” ka-
tanya. 

Sri Paus juga memetik kata-kata 
dari novel Perancis, "The Little 
Prince," oleh Antoine de Saint-
Exupéry: "Hanya dengan hati, 
seseorang dapat melihat dengan 
betul.”

“Melihat dengan hati adalah 
melihat dunia dan saudara-saudara 
kita melalui pandangan Tuhan,” 
tambah Sri Paus. — CNA 

Menerima golongan OKU 
sama seperti pertemuan 
sukacita dengan Yesus 

ROMA: Kardinal Luis Antonio 
Tagle menyeru umat agar tidak 
gentar dengan konsep “penginji-
lan”. 

Sebenarnya, penginjilan boleh 
menjadi interaksi atau perbualan 
manusia yang mudah di kalangan 
rakan, keluarga, rakan sekerja, 
atau pengikut media sosial. “Ka-
dang-kadang kita membuat peng-
injilan sesuatu yang sangat rumit              
sedangkan ia adalah perbualan ten-
tang Yesus,” kata Kardinal Tagle 
pada upacara penutup persidangan 
imamat di Vatikan. 

Kadinal Tagle, ketua Kongre-
gasi Vatikan untuk Penginjilan 
Umat,  diminta memberi ucapan 
penutup pada 19 Februari untuk                 
persidangan tiga hari di Vatikan 

mengenai teologi imamat. 
Kardinal itu mengongsikan ki-

sahnya yang bertemu dengan se-
orang perwakilan pemuda pada 
Sinode Uskup 2018 yang menceri-
takan pengalaman rakan-rakannya 
yang sering berjumpa dengan 
paderi yang “marah, tidak sabar, 
sukar didekati malah mengkritik 
orang semasa homili dan selalu 
bercakap mengenai peraturan.”

Kardinal Tagle mengatakan 
perkongsian dari perwakilan pe-
muda itu mendorongnya untuk 
merenungkan kegembiraan dalam 
kehidupan orang yang dibaptis. 

“Terdapat banyak sebab          
mengapa kita berasa letih dan 
tidak gembira. Mari bertanya ke-
pada diri sendiri: Adakah mungkin 

salah satu sebab kita  kehilangan         
kegembiraan sebagai umat dibaptis 
kerana tidak ada semangat dalam 
melakukan misi?” katanya.

Kardinal Tagle merenungkan ka-
ta-kata Yesus dalam Injil Yohanes: 
“Seperti Bapa mengutus Aku, de-
mikian juga Aku mengutus kamu. 
Orang yang Yesus cintai adalah 
orang yang yang diutus-Nya. Ia 
cinta yang amat mendalam. Se-
makin Dia mengasihi kamu, se-
makin Dia mahu mengutus kamu.” 
— LiCASnews.com 

Kardinal seru jangan gentar 
dengan konsep penginjilan 

Berdoalah bagi mereka yang 
bersalah terhadap kamu 



Santo ini dilahirkan 
di Asisi, Itali pada 

tahun 1838. 
Beliau diberi nama 

Fransiskus semasa 
dibaptis untuk meng-
hormati St. Fransis-
kus dari Asisi. 

Fransiskus membe-
sar sebagai pemuda 
yang tampan dan 
suka menghadiri pes-
ta. Namun, pesta pora itu tidak dapat menje-
laskan mengapa dia sering berasa kosong. Dia 
juga merasai dalam hatinya ada dorongan kuat 
kepada Tuhan. 

Pada suatu ketika, Fransiskus jatuh sakit 
yang parah. Pada ketika itu, dia berjanji berjan-
ji kepada Bonda Maria bahawa jika dia sem-
buh, dia akan berusaha menjadi seorang yang 
religius. Namun, setelah sembuh, Fransiskus 
tidak menepati janjinya.

Pada suatu hari, Fransiskus melihat lukisan 
Bonda Dukacita yang sedang diarak dalam 
sebuah perarakan. Dia mendengar suatu suara 
dalam hatinya, "Fransiskus, dunia ini bukan 
lagi untuk mu.” Ini telah mendorong Fransis-
kus menyertai biara Passionis dan mengambil 
nama, Gabriel dari Bonda Dukacita.

Grabriel amat setia dan mencintai Ekaristi 
serta Bonda Dukacita. Salah satu karekter Ga-
briel yang amat popular ialah dia selalu bersu-
kacita dan menyebarkan sukacita Yesus pada 
sesama. Gabriel hanya dapat bersama kongre-
gasi Passionis selama empat tahun. 

Dia wafat pada 27 Februari 1862 dan dinya-
takan kudus pada tahun 1920 oleh Sri Paus 
Benediktus XV.

Kenali 
Santo Anda 
Sto Gabriel dari 
Bonda Dukacita
~ 27 Februari ~

Sto. Felix III (II)
 ~ 1 Mac ~

Sri Paus St Felix III 
(II) adalah leluhur 

dari Sri Paus St Gre-
gorius Agung (540-
604). 

Gregorius pernah 
menulis bahawa ke-
tika ibu saudaranya 
St Tharsilla, sedang 
menghadapi ajal, Sri 
Paus Felix telah menampakkan diri kepada St 
Tharsilla serta membimbingnya ke syurga. 

Siapakah Sri Paus St Felix ini? Dan per-
istiwa-peristiwa apakah yang terjadi dalam 
hidupnya sehingga beliau mejadi orang ku-
dus? 

Tidak banyak catatan tentangnya, namun 
Felix diketahui sebagai seorang Romawi. Dia 
seorang yang jujur dan gagah berani dalam 
menghadapi masa-masa sukar.

Felix dinobatkan menjadi Sri Paus pada 
tahun 483. Pada ketika itu, Gereja berpecah-
belah kerana karya-karya kumpulan tertentu 
yang menyebarkan ajaran sesat.

Selain itu, faktor politik juga adalah salah 
satu cabaran besar dalam pelayanan Sri Paus. 
Tetapi, Felix berhasil membuktikan dirinya se-
bagai umat Tuhan, Sri Paus yang gagah berani 
dalam membela kebenaran-kebenaran iman 
dan hak-hak Gereja. 

Ramai yang mengakui bahawa Sri Paus 
Felix mempunyai pandangan luar biasa serta 
gigih dalam menyelesaikan masalah-masalah 
Gereja di pelbagai belahan dunia. 

Felix menjadi Sri Paus selama sembilan 
tahun. Beliau dikenang sebagai seorang yang 
berdedikasi total kepada Yesus dan Gereja-
Nya. Sri Paus St Felix wafat pada tahun 492.  
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COLOMBO: Kardinal Malcolm Ran-
jith mengatakan bahawa dia tidak lagi 
memiliki kepercayaan pada kerajaan Sri 
Lanka dan Kejaksaan Agung (AG) dalam                   
menyiasat serta mengendalikan kes penge-
boman dua buah Gereja di Colombo, pada 
hari Minggu Paskah 2019.

“Pada masa ini, kerajaan memberikan 
gambaran pegawai-pegawainya yang ga-
gal mencegah serangan Paskah,” kata 
Kardinal Ranjith semasa majlis pelan-
caran Thitha, sebuah buku yang ditulis 
oleh Fr Lal Pushpadeva Fernando pada                    
19 Februari.

Buku setebal 448 halaman itu disusun 
oleh Komisi Nasional Katolik untuk Ko-
munikasi Sosial setelah meninjau laporan 
komisi yang dilantik oleh kerajaan tentang 
pengeboman pada hari Minggu Paskah, 
tiga tahun lalu. 

Para uskup, paderi, religius dan awam 
menghadiri acara yang dipimpin oleh 
Uskup Winston Fernando, Ketua Konfer-
ensi Para Uskup Sri Lanka.

Kardinal Ranjith mendakwa                 
kepemimpinan politik masa ini dan sebe-
lumnya, Kejaksaan Agung, dan badan sia-
satan negara. “Sekarang, hampir tiga tahun 

sejak serangan itu, kami hampir tidak da-
pat menerima bahawa keadilan masih be-
lum ditegakkan. Kerajaan dan Kejaksaan 
telah menyembunyikan bukti yang di-
berikan oleh Komisi Presiden. Kami telah 
mengirim surat yang meminta volume itu 
namun kerajaan sebelumnya dan sekarang 
ini, mereka telah bertindak untuk meny-
embunyikan bukti serta tidak mempertim-
bangkan permintaan kami,” katanya.

Kardinal Ranjith menjelaskan bahawa 
buat masa ini, mereka sedang menyusun 
buku yang melampirkan semua laporan 
komisi yang dilantik oleh kerajaan, khu-
susnya dokumen-dokumen yang berkaitan 
dengan serangan pada hari Minggu Paskah 
tahun 2019. 

“Kami menyusun buku yang memuat-
kan semua laporan dari komisi yang di-
lantik kerajaan khususnya yang berkaitan  
dengan serangan pada hari Minggu 
Paskah kira-kira tiga tahun lalu dan ingin 
masyarakat memahami tujuan buku ini,” 
katanya.

Komiti Khusus Uskup dan Peguam Na-
sional Katolik untuk Keadilan Serangan 
Paskah kesal bahawa “tidak ada tindakan 
yang diambil” meskipun Komisi Penye-
lidikan Presiden telah merekomendasikan 
agar perlakuan salah mantan presiden 
Maithripala Sirisena dan ketua Intelijen 
Negara pada masa itu. — media Vatikan 

VATIKAN: Kongregasi untuk Institusi 
Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan 
menganjurkan konferensi antarabangsa  
tentang masa hadapan warisan budaya 
komuniti religius. Konferensi ini akan di-
adakan di Roma pada bulan 4-5 Mei 2022 
dengan tema “Karisma dan Kreativiti”.

Konferensi ini bermatlamat mem-
perkuat jaringan dan berkongsi  praktik 
terbaik untuk meningkatkan keberdayaan 
komuniti  agama untuk melindungi dan 
mengembangkan warisan mereka dengan 
cara yang kreatif. Ini adalah hasil dari 
tumbuhnya kesedaran akan fakta bahawa 
aset budaya Gereja adalah sebahagian 
dari identiti budaya komuniti lokal dan 
dapat menyediakan sarana baru untuk 
mempromosikan tujuan pastoral dan mi-
sionarinya.

Konsultasi dua hari ini dianjur bersama 
Pejabat Nasional untuk Warisan Budaya 
Gerejawi dan Bangunan Keagamaan 
Konferensi Episkopal Itali, Fakulti Seja-
rah, dan Warisan Budaya Gereja Univer-
siti Kepausan Gregorian, Jabatan Arkeal-
ogi Universiti Bologna, dan International 
Union of Superiors General (IUSG) serta 
Union of Superiors General (USG) dan 
Sekretariat Bantuan Biarawati.

Pada 17 Feb, ia dipresentasikan pada 
sidang akhbar di Pejabat Akhbar Vatikan. 
Antara pembicara utama untuk konfer-
ensi ini ialah Kardinal João Braz de Aviz, 
Prefek Kongregasi untuk Institut Hidup 
Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan.

Kardinal Gianfranco Ravasi, Presiden 
Dewan Kepausan untuk Kebudayaan, me-

nekankan peranan penting yang harus di-
mainkan oleh komuniti-komuniti religius 
dalam memenuhi tanggung jawab Gereja 
dan secara berhati-hati mengendalikan 
aset budayanya sehubungan dengan misi 
penginjilan dan juga kepeduliannya yang 
khusus terhadap orang miskin.

Mengendalikan warisan Gereja
Kardinal Vatikan ini juga mengatakan ba-
hawa tugas ini semakin mendesak kerana 
ordo-ordo religius menghadapi penurunan 
jumlah. Ada risiko sesebuah kongregasi 
akan ditinggalkan dan degradasi warisan 
budaya mereka yang sangat besar.

 Oleh itu, para peserta akan berbahagi 
refleksi dan pengalaman tentang cabaran-
cabaran ini serta membincangkan  strate-
gi-strategi baharu demi mempromosikan 
pengelolaan warisan budaya Gereja yang 
terpadu, dan lebih efektif. 

Menjelang konferensi, penganjur telah 
mengumpulkan beberapa penelitian, pro-
jek, dan praktik baik di bidang ini. 

Bahan-bahan yang sebahagian besar  
dari Eropah, telah dikumpulkan dalam 
empat tema yang akan menjadi topik sesi: 
Kerangka kerja untuk pemahaman teori-
tik, Katalogisasi, Pengurusan dan Peng-
gunaan Kembali. — media Vatikan 

Konferensi Warisan instusi 
Hidup Bakti, pertahankan
karisma dan kreativiti 

Kardinal Sri Lanka hilang keyakinan pada 
siasatan pengeboman hari Minggu Paskah

Kardinal Gianfranco Ravasi di hadapan sebuah lukisan religius. Gambar: Media Vatikan. 

Salah sebuah Gereja di Colombo, Sri Lanka yang hampir musnah akibat letupan 
bom pada 21 April, 2019. 



PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(FEBRUARI)    

Untuk para religius dan wanita hidup bakti
Kita berdoa bagi para religius dan wanita hidup bakti, 
dan berterima kasih atas misi dan keberanian mereka. 

Semoga mereka terus menemukan tanggapan baru 
terhadap cabaran-cabaran zaman kita.

Februari 27, 2022

KUALA LUMPUR: Dalam se-
mangat Gereja Pan-Malaysia, 
hampir seratus orang umat awam 
Katolik, bersama dua orang paderi, 
memulakan Retret Kendiri tentang 
Kebaktian Maria (A Do-It-Yourself 
Retreat on Marian Consecration/
DIY). Retret selama 33 hari itu 
bermula pada 9 Jan 2022 hingga 
11 Feb 2022, yang diakhiri dengan 
Kebaktian kepada Maria sempena 
Pesta Bonda Maria dari Lourdes.

Dianjurkan oleh tim Pemben-
tukan Alfa yang terdiri daripada 
pemimpin awam dari pelbagai 
keuskupan, khususnya dari Kuala 
Lumpur dan Kuching, retret DIY 
ini menyentuh kisah inspirasi 
pengabdian kepada Bonda Maria 
oleh empat orang kudus iaitu St 
Louis De Montfort, St Maximil-
lian Kolbe, St. Teresa dari Cal-
cutta, dan Sto Yohanes Paulus II, 
berdasarkan buku tulisan Fr Mi-
chael Gaitley, seorang paderi dari 
Marian Fathers of the Immaculate 
Conception. 

Buku ini memuatkan renungan 

visionari empat orang kudus yang-
setia membaktikan  hidup mereka 
kepada Bonda Maria. 

Selama 33 hari itu, retret itu di-
isi dengan bacaan Alkitab singkat 
harian dan renungan berdasarkan 
buku panduan Retreat Compan-
ion. Kemudian, seminggu sekali, 
diadakan pertemuan maya untuk 
kumpulan kecil di mana peserta 
akan mengongsikan pengalaman 
masing-masing. Ahli-ahli kumpu-
lan dalam kecil adalah benar-benar 
bersemangat Pan-Malaysia, di 

mana setiap kumpulan dianggotai 
oleh ahli dari  berlainan negeri. 

Tiga daripada ahli tim teras, 
Stephen Chin, Grace Chai, dan 
Cynthia Baring Gould dari Kuch-
ing menganjurkan upacara kon-
sekrasi untuk kira-kira 20 peserta 
di Katedral St Joseph. Memandan-
gkan ia adalah Pesta Bonda Ma-
ria dari Lourdes dan  Hari Orang 
Sakit Sedunia, Misa itu dipimpin 
oleh Uskup Agung Kuching, Si-
mon Poh. Pada penghujung Misa, 
prelatus itu memimpin ritus pem-

berkatan atau konsekrasi kepada 
para peserta DIY.

Salah seorang peserta, Cyn-
thia, yang pertama kali menyertai 
DIY memberikan perkongsian 
bagaimana kebaktian kepada 
Maria memberi pengaruh dalam 
hidupnya.

“Saya merasakan lebih “terikat’ 
kepada Kristus, di mana Bonda 
Maria menuntun kita kepada 
Puteranya. Apabila mengalami 
kesukaran, beban itu ringan kerana 
Santa Perawan Maria berdoa un-

tuk kita, dan sebagai seorang Ibu, 
dia memahami apa yang kita la-
lui. Sebagai Bonda Tuhan, Maria 
mengajar kita bukan sahaja untuk 
menerima Firman, tetapi untuk 
menghayatinya dalam kehidupan 
seharian kita,” kata Cynthia.

“Perjalanan saya bersama Bon-
da Maria semasa retret 33 hari 
ini, membuka mata dan hati saya 
bahawa melalui Maria, saya dapat 
mengabdi penuh kepada Yesus! 
Saya berjalan setiap hari dengan 
orang-orang kudus dan merenung-
kan semua perkongsian yang saya 
dengar, melalui hati pengasih dan 
keibuan Bonda Maria.  

"Saya sangat jatuh cinta den-
gan apa yang dikatakan oleh Ibu        
Teresa dari Calcutta, dan setiap 
hari, saya mengucapkan dalam 
doa saya, “Bonda Maria, pin-
jamkan hatimu dan letakkan aku 
dalam hatimu yang paling murni,” 
demikian perkongsian Cassandra 
Grace, salah seorang peserta retret 
selama 33 hari tersebut. — sumber 
Today’s Catholic 

33 Hari retret kendiri kebaktian 
kepada Bonda Maria

KOTA KINABALU: Pelayanan 
untuk golongan pekak di bawah 
naungan Paroki Katedral Sacred 
Heart mengadakan pertemuan 
pada 9 Jan lalu untuk berbicara 
mengenai gereja sinodal.Bagi 
mereka yang tidak dapat ke paro-
ki, aplikasi Zoom digunakan un-
tuk perbincangan secara maya.

Seminarian Matthew Lo, bagi 
pihak paderi paroki Katedral 
Sacred Heart, Fr Paul Lo, mem-
bimbing para peserta dalam me-
mahami proses sinodal Gereja. 
Peserta yang hadir secara fizikal, 
biarpun sedikit iaitu empat orang 
pekak dan tiga orang pengiring 
mereka, namun mereka memaha-
mi sinodal atau berjalan bersama 
dalam semangat Injil dan peng-
hayatan iman yang benar.

Pertemuan ini diisi dengan soal 
selidik bagi membantu mereka 
merenung dan berfikir.  Paroki 
Katedral Sacred Heart telah me-
milih tiga tema untuk diberi per-
hatian iaitu A) Komuni – Sahabat 
dalam perjalanan; B) Penyertaan 
– Dialog dalam gereja dan ko-
muniti; dan C) Misi – Berkongsi 
tanggungjawab untuk misi kita 
bersama.

Melalui perbincangan, dapat 
dilihat pengalaman para peserta 
sebagai ahli gereja di  di paroki 
itu adalah sesuatu yang positif. 

Mereka telah mengalami persa-
habatan/persekutuan, kebaikan 
dan perkongsian melalui makanan 
rohani serta keperluan rohani 
(IKD, Alfa, Sekolah Minggu).

Bagi kumpulan yang hadir se-
cara fizikal, mereka telah menyat-
akan keterbukaan untuk menggal-
akkan kerjasama antara mereka 
dan kumpulan pendengaran yang 
berbeza di paroki, seperti bersama-
sama dengan koir untuk mengam-
bil bahagian dalam menyediakan 
‘pentafsiran’ untuk lagu Misa, 
mengambil bahagian dengan 
umat lain dalam kegiatan amal 
kepada orang-orang miskin atau 
untuk membantu membersihkan 
alam sekitar, menganjurkan retret 
bersama, menganjurkan  program 
untuk kanak-kanak pekak ber-
sama kanak-kanak normal, bersa-
habat (bersosial serta berdialog) 

antara satu sama lain dan banyak 
lagi. Bagi karya misi, golongan 
pekak juga menerima bahawa 
mereka bertanggungjawab untuk 
misi gereja dalam melayani orang 
lain dan berkongsi Berita Baik ke-
pada orang lain. Untuk mengopti-
mumkan pelayanan mereka, kum-
pulan ini berharap paroki akan 
mempromosikan bahasa isyarat 
dan menggalakkan lebih ramai 
paderi dan rohaniwan yang dapat 
berkomunikasi dengan mereka.

Sementara itu, dalam perte-
muan maya, para peserta telah 
mengungkapkan cabaran lain di 
kalangan kanak-kanak/dewasa 
pekak yang mengalami kesukaran 
dalam memproses dan memahami 
susunan bahasa bertulis serta di 
kalangan mereka yang kurang 
mahir dalam bahasa isyarat. — 
CS 

JOHOR BAHRU: CHARIS  Kera-
sulan Bahasa Malaysia Keuskupan 
Melaka-Johor telah mengadakan 
bual bicara bulanan mereka pada 
21 Feb lalu. Bual bicara kali ini me-
milih tema, “Berlaku adil, mencintai 
kesetiaan dan hidup dengan rendah 
hati di hadapan Tuhan” (Mikha 6:8).

Program secara maya itu me-
nampilkan pembicara undangan 
utama pada bulan ini iaitu Fr Paul 
Sia. 

Selepas lagu-lagu pujian, doa 
pembukaan dan pembacaan Injil, Fr 
Paul menerangkan maksud berlaku 
adil, mencintai kesetiaan dan keren-
dahan hati, yang dipetik dari tema 
pada malam itu.

Beliau terlebih dahulu                
memperkenalkan siapa nabi 
Mikha. Mikha merupakan seorang 
nabi kecil yang hidup pada abad 
ke lapan sebelum Masihi. Catatan 
mengenai Mikha dalam Perjan-
jian Lama hanyalah sedikit tetapi 
apa yang dinubuatkan oleh Mikha    

sangat penting.
Tiga perkara yang disebutkan 

oleh Mikha, iaitu berlaku adil, setia 
dan rendah hati, amat mudah di-
ungkapkan oleh kata-kata, ujar Fr 
Paul, “Namun amat sukar dilakukan 
dalam perbuatan harian.”

“Misalnya dalam hal berlaku adil. 
Jangan terlalu ‘memandang jauh’. 
Lihatlah di sekeliling kita sendiri. 
Bagaimana tingkah laku kita terha-
dap keluarga dan tetangga? Apakah 
kita berlaku adil terhadap isteri atau 
suami dan anak-anak kita?” soal Fr 
Paul.

Paderi itu juga memberi makna 
sebenar akan erti kasih dan kerenda-
han hati. 

Nasihat Fr Paul ialah, “Apa pun 
yang kita lakukan, lakukanlah ia 
demi Tuhan dan untuk kesejahter-
aan semua orang. Dan apabila kita 
melakukan ketiga-tiga perkara ini, 
semoga orang yang melihat, dapat 
mengenal identiti kita sebagai orang 
Kristian!”

Berlaku adil, mencintai 
kesetiaan di hadapan Tuhan 

Golongan pekak, berjalan bersama 
dalam proses sinodal


