
GENEVA: Takhta Suci telah 
menyatakan kebimbangan 
yang mendalam terhadap 

peningkatan perang di Ukraine, 
mengatakan ia “mengancam nyawa 
dan kesejahteraan sekurang-
kurangnya 7.5 juta kanak-kanak.” 
Ramai daripada rakyat Ukraine 
telah meninggalkan rumah dan 
juga tanah air mereka.

Misi Tetap Takhta Suci ke Pertubuhan 
Bangsa-Bangsa Bersatu dan Pertubuhan 
Antarabangsa Lain di Geneva menyatakan 
kebimbangannya semasa Sesi ke-49 Majlis 
Hak Asasi Manusia PBB pada 9 Mac. 

Pada hari yang sama, pegawai Ukraine 
melaporkan Rusia telah mengebom sebuah 
bandar di Ukraine iaitu Mariupol, menghan-
curkan sebuah hospital kanak-kanak dan wad 
bersalin.  

Setiausaha Negara Vatikan, Kardinal Pi-
etro Parolin mengutuk pengeboman tersebut 
sebagai “walau apa pun alasannya, penge-
boman ini langsung tidak boleh diterima!”   

Mengalu-alukan pelarian 
Bercakap pada perbincangan tahunan men-
genai hak kanak-kanak, Misi Takhta Suci di 
Geneva berkata bahawa masyarakat antara-
bangsa mempunyai tanggungjawab moral 
untuk memberikan bantuan kepada keluarga 
dan kanak-kanak yang terpaksa melarikan 
diri. 

Bantuan jangka pendek adalah seperti me-
nyediakan tempat perlindungan, makanan 
dan air bersih manakala bantuan jangka 
panjang adalah seperti inisiatif khusus untuk 
mengalu-alukan, melindungi dan berintegrasi 
dengan mereka. 

“Adalah amat penting untuk kita memban-

tu dan menyokong para pelarian yang mel-
arikan diri dari zon konflik, termasuk dengan 
memudahkan prosedur agar mereka dapat 
bersatu semula dengan keluarga, supaya se-
mua mereka yang mempunyai ahli keluarga 
di negara lain dapat bersama tanpa prosedur 
yang rumit, sambil melindungi kanak-kanak 
bawah umur yang tanpa pengawasan pen-
jaga, daripada menjadi mangsa pendera atau 
penyeludupan manusia.”

Aksi pantas Bapa Suci 
Dalam pertemuan berasingan Pesuruhjaya 
Tinggi PBB bagi Pelarian, Misi Takhta Suci 
menerangkan bahawa Sri Paus Fransis-
kus menyatakan kedekatan kepada rakyat 
Ukraine yang menderita dan mahu mem-
bantu para pelarian yang melarikan diri dari 
konflik. 

Bapa Suci telah menghantar bekalan pe-
rubatan melalui Kardinal Krajewski, Al-
moner Pejabat Amal Kepausan, dan Kardinal                       
Czerny, Ketua sementara DiKasteri untuk 
Mempromosikan Pembangunan Insan In-
tegral, yang kedua-duanya kini berada di 
Ukraine. 

Penderitaan tragis para ibu dan anak-anak 
tanpa penjaga 
Takhta Suci menekankan penderitaan tragis 
ibu-ibu yang melarikan diri dengan anak-anak 
mereka, keluarga yang terpisah, anak-anak 
tanpa penjaga dan warga tua yang terpaksa 
meninggalkan rumah mereka. 

Takhta Suci menyampaikan rasa terima 
kasih Sri Paus kepada negara-negara jiran 
Ukraine, dan khususnya Poland, atas kemu-
rahan hati dalam mengalu-alukan orang yang 

memerlukan. Takhta Suci juga mengalu-
alukan keputusan Kesatuan Eropah untuk 
menawarkan perlindungan sementara kepada 
pelarian yang melarikan diri dari Ukraine, 
serta bantuan kepada warga negara ketiga 
di Ukraine, yang terkandas di tengah-tengah 
konflik.

Koridor Kemanusiaan
Misi Takhta Suci juga menyatakan                        
keperluan mendesak untuk mewujudkan dan 
mengekalkan koridor kemanusiaan dan laluan 
selamat serta menggunakan tajaan berasaskan 
komuniti bagi individu dan keluarga.

Ini adalah amat penting untuk menyelamat-
kan nyawa dan mencegah daripada eksploi-
tasi oleh organisasi jenayah yang mungkin 
mengambil kesempatan dalam situasi seka-
rang. — media Vatikan 
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Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhati-
kanlah mereka, yang hidup sama seperti kami yang 
menjadi teladanmu. Kerana, seperti yang telah ker-
ap kali ku katakan kepadamu, dan yang ku nyata-
kan pula sekarang sambil menangis, banyak orang 
yang hidup sebagai seteru salib Kristus ... Kerana 
kewargaan kita adalah di dalam syurga  dan dari 
situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus  se-
bagai Juruselamat.                             Filipi 3:17-18, 20
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VATIKAN: Intensi doa Sri Paus Fransiskus 
untuk bulan Mac ialah isu bioetika dengan 
seruan menghormati kehidupan dan maru-
ah manusia.

 “Aplikasi bioteknologi mesti sentiasa 
digunakan berdasarkan penghormatan 
terhadap maruah manusia,” ujar Sri Paus 
dalam video yang dikeluarkan pada 8 Mac. 

“Terbukti bahawa sains telah berkem-
bang. Pada hari ini bidang bioetika meny-
ampaikan kepada kita satu siri masalah 
yang mesti kita jawab. 

Marilah kita berdoa agar kita dapat mem-
berikan sahutan Kristian terhadap cabaran 
bioetika,” kata Bapa Suci Fransiskus. 

Untuk intensi bulan Mac, Sri Paus         
menyeru, “Kita berdoa bagi umat Kristian 
yang menghadapi cabaran bioetika baharu. 

Semoga mereka terus mempertahankan 
martabat seluruh kehidupan manusia den-
gan doa dan tindakan konkrit. 

Video Intensi Sri Paus ini memapar-
kan imej seorang wanita hamil, sonogram 
kanak-kanak pralahir, bayi sejurus dilahir-
kan, dan seorang wanita tua di hospital.

Para saintis di makmal, operasi peru-
batan dan seorang gadis muda dengan sin-
drom Down turut dipaparkan dalam video 
itu.

Sri Paus mengatakan, menegakkan 

maruah manusia bermakna, “sebagai con-
toh, embrio manusia tidak boleh dianggap 
sebagai dianggap sebagai ‘bahan pakai 
buang’ atau sesuatu yang boleh dibuang 
begitu sahaja.” 

Bapa Suci menambah bahawa umat 
Katolik harus memberi tumpuan kepada 
menyokong kemajuan teknologi, bukan-
nya mengekang, “ia mengenai melind-
ungi kedua-dua maruah manusia dan 
kemajuan,”katanya.

“Maksudnya, kita tidak boleh membayar 
harga maruah manusia untuk kemajuan, 
tidak. Kedua-duanya harus seiring dan har-
moni.” — sumber CNA 

Intensi Doa Sri Paus bulan Mac: 
Menghadapi cabaran baharu bioetika

Seorang wanita mendukung bayinya ketika menyeberangi sempadan Ukraine untuk ke Poland. Gambar: Media Vatikan.

Takhta Suci bawa isu 
krisis Ukraine ke PBB



Hadiah peninggalan terakhir kita  
Dalam Injil Yohanes, semasa 

Yesus mengucapkan salam 
perpisahan-Nya, Dia mem-

beritahu kita bahawa Dia akan 
pergi tetapi Dia akan meninggal-
kan hadiah perpisahan untuk kita 
iaitu karunia damai sejahtera-Nya, 
dan bahawa kita akan mengalami 
karunia ini melalui Roh yang              
ditinggalkan-Nya. 

Bagaimana ianya berfungsi? 
Bagaimana kita dapat mening-
galkan kedamaian dan semangat 
untuk orang-orang yang kita ting-
galkan setelah kita tiada?

Ini bukan sesuatu yang abstrak, 
tetapi sesuatu yang kita alami 
(mungkin hanya secara tidak se-
dar) sepanjang masa dalam se-
mua perhubungan kita. Ia ber-
fungsi dengan cara berikut: Setiap 
daripada kita membawa tenaga               
tertentu ke dalam setiap perhubun-
gan, dan apabila kita menjalin 
hubungan dengan seseorang, ada 
tenaga tertentu, mempengaruhi 
perasaan orang lain dalam cara ter-
tentu. Malah, tenaga itu akan kekal 
bersama mereka selepas kita. Kita 
meninggalkan semangat atau roh 
buat orang-orang yang kita ting-
galkan. 

Sebagai contoh, jika saya men-
jalin perhubungan persahabatan 
dan saya membawa tenaga atau 
semangat yang positif: memper-
cayai, stabil, bersyukur, prihati-
nan terhadap orang lain, gembira 
dengan hidup, bijak berjenaka – 
semangat-semangat ini akan mem-
pengaruhi semua orang yang 
ditemui dan akan  kekal bersama 

mereka walaupun saya meninggal-
kan mereka. 

Begitu juga sebaliknya, jika 
peribadi dan kehadiran saya me-
mancarkan tenaga negatif: ke-
marahan, cemburu, kepahitan, 
pembohongan, atau huru-hara, 
semua orang akan merasakannya, 
dan tenaga negatif itu akan kekal 
bersama mereka selepas saya per-
gi, memberi warna suram terhadap 
segala kenangan di benak fikiran 
mereka. 

Sigmund Freud pernah            
menyatakan bahawa kita akan 
memahami dengan jelas apabila 
kita melihat seseorang yang men-
galami ‘kemusnahan diri’. Ini me-
mang benar. Sebagai contoh kes 
bagaimana ibu bapa yang ketagi-
han alkohol dalam jangka panjang 
memberi pengaruh pada anak-
anak mereka. 

Walaupun cuba untuk tidak 
berbuat demikian, dia akan sen-
tiasa membawa ketidakstabilan, 
ketidakpercayaan, dan huru-hara 
tertentu ke dalam keluarganya, 
dan tenaga-tenaga itu akan kekal 
di sana walaupun selepas dia tiada. 

Dalam jangka pendek dan jang-
ka panjang, kehadirannya dan 
peribadinya akan mencetuskan 
perasaan tidak percaya dan huru-
hara, begitu juga bagi orang-orang 
yang mengingatinya. 

Perkara yang sama juga berlaku 
bagi mereka yang membawa tena-
ga positif, kestabilan dan keper-
cayaan dalam sesebuah perhubun-
gan. Malangnya, pada masa itu, 
kita selalu tidak merasakan hadiah 

sebenar yang dibawa oleh orang 
ini dan tidak menyedari manfaat 
hadiah itu untuk kita. 

Kebanyakannya dirasakan se-
bagai tenaga yang tidak terucap, 
dilihat secara tidak sedar, dan 
hanya kemudian dalam hidup kita 
(selalunya selepas orang yang 
memberikan hadiah bermakna un-
tuk kita sudah tiada) barulah kita 
mengenali dan secara sedar meng-
hargai   kehadiran dan kebaikan-
kebaikan yang mereka pernah 
lakukan. 

Ini benar bagi saya apa-
bila saya memikirkan kembali                        
keselamatan dan kestabilan di ru-
mah yang diberikan oleh ibu bapa 
saya untuk saya. Sebagai seorang 
kanak-kanak, saya kadang-kadang 
menginginkan ibu bapa yang lebih 
menggembirakan dan secara naif 
merasakan keselamatan dan kes-
tabilan adalah membosankan serta 
bukan hadiah bagi diri saya, pada 
masa itu. 

Bertahun-tahun kemudian, sete-
lah sekian lama meninggalkan 
rumah dan mendengar daripada 
orang lain betapa rindunya mereka 
pada zaman kanak-kanak yang se-
lamat dan stabil, barulah saya me-
nyedari hadiah hebat yang ibu bapa 
saya berikan kepada saya semasa 
kecil. 

Walau apa pun kekurangan 
mereka, mereka menyediakan saya 
dan adik-beradik saya tempat yang 
stabil dan selamat untuk membesar. 
Mereka meninggal dunia semasa 
kami masih muda, tetapi mereka 
meninggalkan kami anugerah kea-
manan. Saya rasa, kebanyakan kita 
mengalami perkara ini. 

Tenaga ini (sama ada kita mem-
bawa kedamaian atau huru-hara 
dalam setiap perhubungan) adalah 
sesuatu yang setiap hari, mewar-
nai setiap perhubungan yang kita 
ada, dan memang benar, semangat 
yang akan kita tinggalkan apabila 
kita mati. Kematian menjelaskan 
sesuatu, membasuh sesuatu den-
gan bersih, terutamanya mengenai 
cara kita diingati dan bagaimana 
warisan kita mempengaruhi orang 
yang kita sayangi.

Apabila seseorang yang ra-
pat dengan kita meninggal du-
nia, hubungan kita dengan dia                
akhirnya akan bersih dan kita akan 
tahu dengan tepat hadiah atau be-
ban yang dia ada dalam hidup kita. 
Ia mungkin mengambil sedikit 
masa, mungkin berbulan-bulan, 
mungkin bertahun-tahun, tetapi 
akhirnya kita akan menerima se-
mangat yang dia tinggalkan den-

gan jelas dan mengetahuinya seba-
gai hadiah atau beban.

Oleh itu, kita perlu mengambil 
serius hakikat bahawa hidup kita 
bukan hanya milik kita tetapi juga 
orang lain. Begitu juga, kematian 
kita bukan hanya milik kita, tetapi 
juga keluarga kita, orang yang kita 
sayangi, dan dunia. Kita dimak-
sudkan untuk memberikan kedua-
dua nyawa kita dan kematian kita 
kepada orang lain sebagai hadiah. 
Jika ini benar, maka kematian kita 
adalah sesuatu yang akan memberi 
sama ada hadiah atau beban ke-
pada mereka yang mengenali kita.

Untuk menghuraikan Henri 
Nouwen, jika kita mati dengan rasa 
bersalah, malu, marah, atau kepah-
itan, semua itu menjadi sebahagian 
daripada semangat yang kita ting-
galkan, mengikat dan membeban-
kan kehidupan keluarga dan rakan-
rakan kita. Sebaliknya, kematian 
kita boleh menjadi hadiah terakhir 
kita kepada mereka.

Jika kita mati tanpa kemarahan, 
berdamai, berterima kasih kepada 
orang-orang di sekeliling kita, 
berdamai dengan keadaan, tanpa 
mencela dan membuat orang lain 
merasa bersalah, pemergian kita 
akan menjadi kesedihan tetapi 
tidak mengikat dan membebankan. 

Kemudian semangat yang kita 
tinggalkan, warisan sebenar kita, 
akan terus menyuburkan orang 
lain dengan tenaga hangat yang 
sama yang pernah kita bawa ketika 
masih bersama dengan mereka.  
— Hakcipta Terpelihara 1999-
2022@Fr Ron Rolheiser

Pra-Paskah  merupakan 
suatu musim pusingan 
liturgi yang sangat istime-

wa. Sebab pada musim ini kita 
disedarkan untuk melakukan 
sesuatu yang lebih demi iman 
kita dengan cara yang lebih 
intensif dan boleh dilihat. 

Misalnya kita diajak untuk 
berpuasa, berdoa dan bertaubat. 
Kita diajak untuk memeriksa 
diri dan merubah tingkah laku 
kita yang negatif. Kita diajak 
bermeditasi  dan kemudian 
beraksi sosial dengan memberi 
derma kepada sesama yang 
memerlukan.

Jika kita fikirkan dengan teliti 
segala kejadian dan aktiviti pada 
musim Pra-Paskah, kita akan 
menyedari bahawa kita sebe-
narnya dibimbing untuk menga-
malkan prinsip mengurangkan 
segala sesuatu yang kita rasakan 
mesti ada dalam hidup kita 
setiap hari. 

Pada masa yang sama pula, 
k i t a  d i s e d a r k a n  b a h a w a 
sekurang-kurangnya sekali seta-
hun, iaitu sepanjang masa Pra-
Paskah perkara-perkara yang 
kita anggap penting itu, boleh 
dikurangkan atau malah ditiada-
kan sama sekali. Ini bererti kita 
perlu mengurangkan makanan, 
mengurangkan keselesaan, men-
gurangkan merokok dan minu-
man keras, kurangkan menonton 

TV, kurangkan ini dan kurang-
k a n  i t u …  s e n a r a i  u n t u k 
dikurangkan boleh berlarutan. 

Idea sepenuhnya adalah men-
gurangkan sahaja. Bukan hanya 
demi mendisiplinkan diri, mem-
buktikan bahawa kita boleh mel-
akukannya atau melakukannya 
untuk mengurangkan berat 
badan dan saiz badan agar lebih 
berpotongan gitar atau saiz 
pakaian kembali ke L atau M. 

Dan tentunya bukan kerana ini 
adalah arahan Gereja sehingga 
wajib dituruti. Saya berpendapat 
pasti ada sebab yang penting 
mengapa kita perlu mengurang-
kan segala sesuatu. Di sini pula-
lah letak perbezaan antara puasa 
masa Pra-Paskah dengan kegia-
tan berdiet (mengurangkan 
makanan untuk menguruskan 
badan).

Mengurangkan segala sesuatu 
ini dilakukan agar membolehkan 
hati kita terbuka bagi sesama, 
dan mudah-mudahan terbuka 
pula bagi Tuhan. 

Mungkin masa Pra-Paskah 
adalah masa yang paling sesuai 
untuk bersantai dan bertenang 
sambil menikmati perhubungan 
yang mesra dengan teman-
teman. 

Dengan kata lain pada masa 
inilah sebenarnya masa yang ter-
baik menumpukan lebih masa 
untuk sesama dengan cara “ber-

jalan bersama sambil bercakap-
cakap agar hubungan silatura-
him semakin intim.”

Namun seperkara lagi yang 
lebih penting dalam masa Pra-
Paskah ini adalah menyahut 
cabaran Injil tadi, iaitu kesang-
gupan untuk “mendengar”. 

Di  dalam Inj i l  tadi  ki ta 
mendengar tentang peristiwa 
penampakan Kristus dalam 
kemuliaan-Nya bersama-sama 
dengan Musa dan Elia. Namun 
apa yang menarik di akhir 
penampakan tersebut adalah 
suara kedengaran dari syurga: 
“Inilah Putera kesayangan-Ku, 
dengarkanlah Dia.” 

Kemudian keadaan kembali 
tenang dan kelihatan hanya 
Yesus yang masih ada di sana. 
Ini bererti mengingatkan kita 
untuk melupakan segala sesuatu 
termasuk perkara-perkara yang 
remeh temeh buat seketika dan 
menumpukan segala perhatian 
hanya pada Yesus. 

Mendengarkan-Nya dengan 
telinga yang terbuka dan penuh 
perhatian. Buat seketika hen-
daknya kita melupakan segala 
k e b i m b a n g a n  k i t a  u n t u k 
mendengar lebih teliti.

Selain mendengarkan Yesus, 
Injil mengajarkan kita juga 
untuk mendengar sesama dan 
menyedarkan kita betapa ser-
ingnya kita gagal mendengarkan 

dengan penuh perhatian. 
Perkara ini terjadi kerana kita 

terlalu membiarkan rasa pra-
sangka menghantui fikiran kita 
sehingga menjauhkan tumpuan 
kita terhadap sesama yang perlu 
didengarkan. 

Memang kadang-kadang kita 
bercakap-cakap dengan sesama 
tetapi seringkali kita tidak 
sesungguhnya mendengarkan 
mereka sebab mendengar bukan-
nya memberi nasihat (memang 
kita lebih suka memberi nasihat 
daripada diberi nasihat), tetapi 
membiarkan sesama kita mem-
beritahu kita di mana dia, dan 
bukan di mana dia harus berada.

Apabila seseorang betul-betul 
mendengarkan kita, maka ter-
ciptalah sebuah jambatan dan 
jurang yang dalam dapat dise-
berangi. Ketelitian mendengar 
merupakan sesuatu yang sung-
guh hebat dan menarik. Tetapi 
sayangnya perkara ini sering 
kali dilupakan.

Nampaknya menjadi jelas bagi 

kita sekarang mengapa kita 
perlu mengurangkan segala 
sesuatu, mengapa kita perlu ber-
pantang, berpuasa, bertaubat dan 
mendisiplinkan diri semasa Pra-
Paskah ini adalah supaya kita 
dapat menenangkan hati, minda 
dan jasmani kita. 

Dengan berbuat demikian, 
mudah-mudahan hati kita terger-
ak untuk mendengarkan sesama 
ki ta  dan mendengar  suara 
Tuhan.

Marilah pada ketika ini kita 
mengambil sikap yang tenang 
untuk mendengar-mendengarkan 
suara angin, burung-burung 
yang berkicau, suara-suara keru-
si yang ditarik, suara nafas kita 
sendiri. 

Diamlah dan tenanglah sema-
sa ibadat kita berjalan dan 
nikmatilah kehadiran dan suara 
Tuhan, sebab Tuhan pernah 
berkata: “Dengarkanlah Dia” 
(Luk 9:35) agar kita dapat mem-
inta hikmat dan berkat daripada-
Nya. — santapan rohani

HARI MINGGU KEDUA 
PRA-PASKAH (C)
KEJADIAN 15:5-12. 17-18    

FILIPI 3:17 – 4:1   
 INJIL LUKAS 9:28b-36

Memilih untuk percaya bahawa Tuhan adalah Sumber Kebaikan
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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: Dalam Kel 20: 4-5 tertulis: “Jangan mem-
buat bagimu patung yang menyerupai apapun 
yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di 
bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 
Jangan sujud menyembah kepadanya, sebab Aku, 
Tuhan, Tuhanmu, adalah Tuhan yang cemburu 
…” Namun di dalam Gereja Katolik banyak pa-
tung, apakah penggunaan tidak bertentangan den-
gan Kel 20: 4-5? — Richard A, Mataram

Jawaban: Penggunaan patung di Gereja Katolik 
membuat seorang yang tidak mengerti iman Katolik 
akan berfikiran bahawa orang Katolik itu menyem-
bah patung. 

Apalagi, jika seseorang masuk ke dalam Ger-
eja, pasti lalu mendapati ada banyak patung Yesus, 
Bonda Maria, dan patung-patung orang kudus lain. 
Gereja seolah-olah tempat banyak patung.

Namun, pemahaman bahawa orang Katolik meny-
embah patung adalah salah dan keliru. Kerana dari 
iman yang Gereja percaya “Menyembah Tuhan be-
rarti dengan penuh hormat dan ketaklukkan absolut 
mengakui ‘keadaan makhluk yang tidak bernilai’, 
yang memperoleh seluruh keberadaannya dari Tu-
han” (KGK 2097). Maka, Gereja sebenarnya melar-
ang umat beriman untuk menyembah patung.

Dasar keyakinan bahawa hanya Tuhan yang dis-
embah dan bukan patung, bagi Gereja ini didasarkan 
oleh perintah Tuhan sendiri dalam Perjanjian Lama, 
yang disampaikan dalam Kitab Keluaran (yang dise-
but dalam pertanyaan) mahupun Kitab Imamat (Bdk. 
Im 19:4). 

Ini menunjukkan, bahawa orang Katolik dapat 
dipastikan bukan penyembah berhala. Orang Kato-
lik memegang keyakinan, bahawa hanya ada SATU 
Tuhan, sebagaimana yang dikatakan Kristus sendiri: 
“Engkau harus menyembah Tuhan, Tuhanmu, dan 
hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti“ (Luk 
4:8).

Lalu, “Mengapa di gereja-gereja banyak patung?” 
Untuk memahami ini, pertama perlu memahami da-
hulu tentang larangan Tuhan kepada bangsa Israel 
dalam kitab-kitab itu. Larangan Tuhan dalam Kitab 
Keluaran dan Imamat bukan berkaitan dengan pem-
buatan patung, tetapi berkaitan dengan penyemba-
han terhadap patung, sehingga yang dilarang adalah 
“keberadaan Tuhan lain dihadapan Tuhan” (bdk. Kel 
20:3) sebagai satu-satunya Tuhan. Oleh sebab itu, hal 
yang dilarang oleh Tuhan bukan pembuatan patung 
kerana Tuhan sendirilah yang juga meminta bangsa 
itu membuat patung, iaitu patung dua kerub dari 
emas maupun dari kayu (Bdk. Kel 25:1,18-20; 1 Taw 
28:18-19); dan patung ular tedung (Bdk. Bil 21:8).

Alasan lain mengapa Gereja menggunakan patung 
atau lukisan sebab kedua-duanya menjadi sarana 
yang dapat membantu orang beriman, membayang-
kan kehadiran Tuhan Yesus, Bonda Maria atau para 
kudus lain di dekatnya. Hal ini dapat difahami sep-
erti seorang anak yang kehilangan ibu pada masa 
kecilnya, sehingga dia memandang foto ibunya agar 
membawa kepadanya kenangan akan sang ibu itu. 
Anak ini akan merasakan, bahawa ibunya hadir di 
dekatnya, kerana ibu ini adalah figura yang penting 
dan istimewa dalam dirinya. Demikian pula, figura 

Tuhan Yesus dalam patung atau gambar, memberi-
kan kepada orang yang berdoa menyerap Dia dalam 
ingatannya.

Bapa Gereja juga telah menjelaskan dengan baik 
bahawa Gereja bisa menggunakan patung atau gam-
bar kerana “penghormatan yang kita berikan kepada 
satu gambar menyangkut gambar asli di baliknya” 
(Basilius, Spir. 18,45). Sedangkan Santo Thomas 
Aquinas memberikan penjelasan yang tegas, bahawa 
Gereja tidak pernah menyembah patung, tetapi itu 
sebagai sarana semata untuk membawa kepada Tu-
han: “Penghormatan kepada Tuhan tidak diberikan 
kepada gambar sebagai benda, tetapi hanya sejauh 
mereka itu gambar-gambar, yang mengantar kepada 
Tuhan yang menjadi manusia. Gerakan yang menga-
rahkan ke gambar sebagai gambar, tidak tinggal di 
dalam ini, tetapi mengarah kepada Dia, yang dilukis-
kan di dalam gambar itu” (ST II-II, q. 81,3, ad. 3).

Hal lain yang sering dilupakan dalam Gereja, ba-
hawa penggunaan patung atau gambar merupakan 
sarana berkatekesis (pengajaran). Gereja tidak per-
nah menggunakan patung untuk sekadar hiasan atau 
untuk penyembahan. Gereja selalu membuat sesuatu 
itu memiliki makna dan tidak pernah bertentangan 
dengan imannya. 

Inilah sebabnya di banyak gereja di Eropah dite-
mukan banyak gambar atau patung yang bercerita, 
yang membantu umat mengenal imannya, kerana 
pada masa lampau banyak umat itu buta huruf. Ger-
eja selalu mengusahakan agar iman dimengerti, bu-
kan iman yang diamini sahaja. — Fr Yohanes Benny 
Suwito, hidupkatolik.com 

Penggunaan patung dalam Gereja
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PULAU PINANG: Keuskupan 
Pulau Pinang, Pejabat Standard 
Profesional (PSO) dan pejabat 
Komunikasi Sosial Keuskupan, 
telah menganjurkan program 
dalam talian, tentang “Perlindun-
gan Kanak-kanak” bagi para klerus, 
religius, katekis, ahli-ahli komiti                   
Gereja pada 5 Mac 2022, melalui 
platform Zoom.  Program ini juga 
akan dijalankan dalam bahasa Man-
darin, Tamil dan Bahasa Malaysia 
dalam beberapa minggu akan da-
tang.

Moderator program ini, Dan-
iel Roy, berkata objektif dialog itu 
adalah untuk menyediakan mak-
lumat dan panduan yang diperlu-
kan untuk kakitangan gereja yang 
menjadi ‘mata’ dan ‘telinga’ paroki 
dalam mengenal pasti, mencegah 
dan melaporkan sebarang bentuk               
penderaan kanak-kanak. 

Pakar Psikiatri Dr Mary Bharathy 
memulakan sesi dengan memberi 
penjelasan tentang Perlindungan 
Kanak-kanak Bawah Umur dengan 
menyatakan secara terperinci tanda-
tanda penderaan  fizikal, emosi dan 
seksual di kalangan kanak-kanak.

Peguam Christopher Kushi men-
jelaskan pelbagai undang-undang 
kanak-kanak di negara ini telah 
digubal berteraskan  kepentingan 
dan kesejahteraan kanak-kanak. 

Dato’ Domnic Selvam, bekas 
Pengerusi Mahkamah Perusahaan, 
menerangkan mengenai Manu-
al Perlindungan Kanak-Kanak 
Keuskupan Pulau Pinang dan bo-
rang aduan. Polisi keuskupan me-

merlukan prosedur yang kompre-
hensif dalam mengendalikan dan 
melaporkan aduan, sokongan pasto-
ral dan bantuan untuk pengadu serta 
responden yang sesuai. 

Peserta digalakkan untuk me-
laporkan kepada pihak berkuasa 
jika mereka mengesyaki sebarang 
kejadian penderaan kanak-kanak. 
Anggota gereja digesa menggu-
nakan kemudahan kerajaan Talian 
Kasih Talian 15999 atau terus 
membuat laporan kepada Pega-
wai Pelindung Jabatan Kebajikan 
Masyarakat. 

Pegawai Pelindung ialah pegawai 
khas yang mengendalikan laporan 
penderaan kanak-kanak dan mem-

punyai beberapa kuasa penting di 
bawah Akta Kanak-Kanak 2001. 
Kakitangan Gereja juga boleh men-
gadu kebimbangan dan mengesyaki 
wujudnya penderaan kanak-kanak 
kepada Pegawai Pelindung yang 
akan memberikan sokongan dan 
bimbingan serta membuat tindakan 
yang selanjutnya. 

Manual Perlindungan Kanak-
Kanak Keuskupan Pulau Pinang 
bertajuk “Keeping and Restoring 
Communion” telah disemak dan 
diulas oleh Kongregasi Doktrin 
Iman pada 1 Jun 2018, dan seter-
usnya dirasmikan oleh Uskup Pulau 
Pinang, Rt Rev Uskup Sebastian 
Francis pada 6 Feb 2019.

KOTA KINABALU: Pandemik 
dan SOP ketat tidak menghalang 
umat Tuhan untuk menerima abu 
sebagai tanda permulaan musim 
pertobatan. 

Pada 2 Mac lalu, Katedral Hati 
Kudus  mengadakan tiga Misa 
Rabu Abu, pada jam 6.00 pagi, ten-
gah hari dan 7.30 malam. Ketiga-
tiga Misa ini dipenuhi umat. Pintu 
pagar terpaksa ditutup bagi untuk 
menghalang kesesakan di Kat-
edral dan selaras dengan SOP yang 
ditetapkan.

Liturgi Hari Rabu Abu meng-
ingatkan umat Katolik di seluruh 
dunia untuk memperbaharui iman, 
melawan kejahatan dan kembali 
kepada Bapa dengan tiga amalan 
utama iaitu berdoa, berpuasa dan 
bersedekah. 

Paderi paroki, Fr Paul Lo juga 
mengingatkan bahawa sempena 
Hari Rabu Abu, 2 Mac, Sri Paus 
Fransiskus juga menyeru selu-
ruh umat di dunia untuk berdoa 
dan berpuasa bagi keamanan di 
Ukraine. 

“Pengenaan abu adalah tanda 
kecenderungan dalaman kita untuk 
kembali kepada Tuhan, simbol per-

tobatan alkitabiah, peringatan akan 
dosa kita di hadapan Tuhan dan ke-
matian kita.

“Ketika kita menghampiri altar 
untuk menerima abu, kita men-
gakui diri kita sebagai orang berdo-
sa secara terbuka,” kata rektor itu.

Paderi itu juga menekankan kep-
erluan untuk berpuasa sepanjang 
Pra-Paskah kerana “ia mengingat-
kan kita bahawa kita tidak hidup 
dengan roti sahaja sebaliknya den-
gan Firman Tuhan.”

Mengenai amalan bersedekah, 
Fr Paul menggalakkan umat agar 
mengingati orang miskin dan me-
merlukan dan mengambil sampul 
surat “Lenten Appeal” di pintu 
masuk gereja sebagai pengakuan 
bahawa mereka “menolak janji-
janji kosong iblis yang menawar-
kan kekayaan dan kesenangan.” 

Pada akhir homilinya, Fr Paul 
menyatakan, “dengan  menerima 
abu, kita dikuatkan, dan dengan 
bantuan Roh Kudus kita diperba-
harui dalam iman untuk melawan 
kejahatan dan godaan dengan 
berdoa, berpuasa dan bersedekah 
dalam perjalanan kita menuju Hari 
Kebangkitan Yesus.” 

Mohon perdamaian dengan 
berdoa dan berpuasaPara klerus dan ahli Gereja 

fahami perlindungan untuk 
kanak-kanak
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Sahabat kecil Yesus
Hello adik-adik,

Apa khabar? Pada minggu 
ini, kita memasuki Minggu 
Pra-Paskah ke dua. 
Pembacaan Injil pada 

minggu ini menceritakan 
mengena i  penga l aman 
P e t r u s ,  Y oha n e s  d a n 
Yakobus yang naik ke 
gunung bersama Yesus, 
untuk berdoa. 
Di atas gunung, ketika 

berdoa, Petrus, Yohanes 
dan Yakobus menyaksikan 
Yesus berubah rupa di 
mana wajah dan pakaian-
N y a  m e n j a d i  p u t i h 
berkilau-kilauan.
Kesaksian tiga orang 

rasul Yesus ini membukti-
kan bahawa Yesus adalah 
benar Putera Tuhan yang 
diutus oleh Bapa-Nya 
untuk menyelamatkan kita 
semua. 
Adik-adik, marilah kita 

membaca Kitab Suci untuk 
lebih mengenal Yesus, yang 
sangat mencintai kita. 

Auntie Melly

“Inilah Akna-Ku yang Ku hilip, gardenlahkan  Dia …
(Lukas 9:36) 

Lengkapkan gambar di bawah dengan menyambung garisan mengikut 
urutan nombor. Kemudian isikan tempat kosong di bawah dengan 
menyalin perkataan mengikut urutan nombor yang betul.  

Ketika Yesus berdoa, Petrus, Yohanes dan 
yakobus melihat wajah Yesus berubah dan 
jubah-Nya menjadi putih berkilau-kilauan 

(Lukas 9:29).  

Dapatkah adik-adik mencari 
bayang-bayang yang betul bagi Yesus, 

Petrus, Yohanes dan Yakobus?

Tuhan,
Berilah kami kekuatan untuk 
tekun berdoa, berpuasa dan 

bersedekah pada musim 
Pra-Paskah ini. Amen.

Mari Berdoa 

Cari LAPAN perbezaan pada gambar di bawah. 



Sebelum melayani, pertama-tama harus diasinkan oleh Yesus
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PDYD-5, dekatkan belia 
dengan Salib

KOTA KINABALU: Seminarian Samuel Ber-
nard, terpaksa menangguhkan pendaftaran-
nya memasuki Tahun Permulaan (IY) untuk 
pembukaan tahun akademik pada 6 Feb lalu 
kerana disahkan positif COVID-19 selepas 
menghadiri upacara pengebumian bapanya 
baru-baru. 

Bernard, 32, seorang guru dan berasal 
dari Tuaran, baru sahaja memulakan pem-
bentukannya sebagai paderi namun beliau 
kehilangan bapanya pada 23 Januari lalu. 

Selain kehilangan orang yang dikasihi, 
pandemik dua tahun lalu juga memberikan-

nya cabaran dalam menyahut panggilannya 
menjadi paderi. Walaupun separuh dari-
pada kelas dijalankan dalam talian semasa 
menjadi aspiran dan Pusat Pembentukan 
Aspiran, beliau tetap meneruskan perjala-
nannya untuk menjalani pembentukan kei-
mamatan.

Bagi Seminarian Jeremia Dumingu, 29, 
pandemik adalah seperti kehidupan pen-
jara tanpa sebarang aktiviti luar. Namun, 
kawalan dan sekatan semasa pandemik telah 
memberikannya peluang memperdalamkan 
serta belajar berdoa dan bermeditasi. Kini, 

kehidupan doanya semakin teguh dan lulus 
dalam peperiksaan MUET setelah percu-
baan kedua.

Menyedari cabaran dan perjuangan yang 
dihadapi oleh para seminarian dan aspiran 
semasa pandemik, Uskup Agung John Wong 
memberikan kata-kata perangsang semangat 
kepada para seminarian dan aspiran semasa 
Tahun Pembukaan Akademik bagi para 
calon Paderi pada 24 Feb lalu.

Prelatus itu menggesa para seminarian dan 
aspiran untuk membenarkan Firman Tuhan 
membimbing mereka. 

Uskup Agung John menyatakan tiga cara 
untuk membenarkan Firman Tuhan mem-
bimbing mereka: 1) menjauhkan diri daripa-
da sebarang perkara yang menghalang kita 
daripada mendekati Tuhan, 2) menjadi ga-
ram, tetapi 3) harus pertama-tama diasinkan 
oleh Yesus dan berdamai dengan satu sama 
lain. Ringkasnya, mereka harus membiarkan 
Firman Tuhan membimbing serta mengilha-
mi mereka setiap hari untuk menjadi garam 
dan terang dunia.

PULAU PINANG: Hari Belia 
Keuskupan Pulau Pinang-5 
(PDYD-5) bukan setakat se-

buah acara, tetapi ia adalah satu 
siri perjalanan yang bertujuan un-
tuk menggalakkan golongan muda 
mempraktikkan iman mereka 
dalam perkataan dan perbuatan. 

Dengan pengalaman dan masa 
yang telah dilalui oleh belia sejak dua 
tahun lalu, ramai di antara mereka 
yang berputus asa, tidak berseman-
gat untuk menyemarakkan iman 
mereka. Kini, kaum muda dipanggil 
semula untuk mengamalkan iman 
dalam tindakan melalui objektif 
PDYD-5. 

Siri PDYD-5 bermula pada 4 Dis-
ember 2021 dengan Misa Pelancaran 
PDYP-5 di Gereja Immaculate Con-
ception, Pulau Tikus, Pulau Pinang. 

Pelancaran itu kemudiannya disu-
suli dengan taklimat pada 18 Feb-
ruari untuk mempersiapkan “Kaum 
Muda untuk Kembara Salib Belia” 
yang bermula pada 25 Februari 2022 
dan akan diteruskan sehingga kemu-
ncak perayaan pada Oktober 2022.

Salib dan Ikon Belia PDYD-5 akan 
menziarahi paroki-paroki berbeza 
iaitu di bahagian Utara (11 paroki), 

Perak (12 paroki), dan  Pulau Pinang 
(tujuh paroki) termasuk Kolej Gen-
eral. 

Pada masa yang sama, sementara 
Salib dan Ikon Belia menziarahi selu-
ruh Keuskupan Pulau Pinang, pelba-
gai aktiviti lain telah dirancang un-
tuk diadakan misalnya Larian Maya 
PDYD-5, Jam Doa dan di ambang 

kemuncak perayaan, ditekankan 
acara-acara yang mengutamakan 
doa-doa kerohanian.   

Salah seorang peserta PDYD-5, 
Rosanna Roshini, Ketua Belia dari 
Gereja Our Lady of Fatima of Holy 
Rosary, Kota Bharu, Kelantan, mela-
hirkan rasa teruja dan syukur ker-
ana berpeluang menjalani PDYD-5 

bersama belia di parokinya. 
Katanya, “Saya ingin mengucap-

kan terima kasih kepada Fr. Kon-
stend, paderi paroki kami kerana 
membantu dan menyokong kami 
serta menyertai kami semasa peneri-
maan Salib dan Ikon Belia dari Pulau 
Pinang ke Kota Bahru.

Semasa persiapan menyambut 
Salib Belia, kami telah mengadakan 
latihan dan perancangan bersama 
para belia di paroki kami. Inilah 
kali pertama kami melakukannya 
sendiri; ia agak mencabar tetapi juga 
masa untuk kami saling mengenali 
dan mengeratkan persahabatan. 

Kami juga telah memutuskan ba-
hawa setiap belia mengangkat se-
bahagian Salib dan Ikon semasa 
perarakan permulaan Misa pada 25 
Februari 2022. Para belia tempatan 
dan pelajar kampus untuk memi-
kul setiap bahagian Salib serta ikon 
Salus Populi Romani dan Ikon St 
John Paul II. 

Puji Tuhan, semuanya berjalan 
lancar. “Saya bersyukur atas pen-
galaman ini dan saya tidak sabar-sa-
bar untuk melihat para belia Katolik 
semasa PDYD-5 pada bulan Okto-
ber,” kata Rosanna. 



Kota Maria di Ukraine berubah 
jadi ‘tanah perkuburan’

MARIUPOL, Ukraine: Seorang pemimpin 
Katolik Ukraine melaporkan bahawa  bandar 
Mariupol “Kota Maria” yang terkepung  telah 
berubah menjadi tanah  perkuburan akibat 
pengeboman Rusia.

Dalam pesan video yang dikeluarkan pada 
10 Mac, Uskup Agung Sviatoslav Shevchuk 
kesal dengan kejadian yang disifatkannya 
sebagai “pembunuhan besar-besaran” rakyat 
Ukraine berikutan pencerobohan besar-besa-
ran Rusia.

“Hari ini, hati nurani saya dan hati nurani 
setiap orang Kristian menuntut kami un-
tuk meninggikan suara kami di seluruh du-
nia dan dengan lantang mengatakan “tidak”,  
untuk mengisytiharkan tentangan kuat ter-
hadap pembunuhan besar-besaran orang di 
Ukraine,” katanya.

“Kota ini, yang diasaskan oleh masyarakat 
Yunani sebagai ‘Kota Maria,’ telah berubah 
menjadi tanah perkuburan untuk berpuluh-
puluh ribu orang.”

Prelatus itu menambah, “Semalam kami 
melihat adegan mengerikan pengeboman wad 
bersalin serta adegan penguburan besar-besa-
ran, di mana ratusan jenazah dikebumikan.” 

“Hari ini kita mesti berkata di seluruh du-
nia: Tidak! Tidak kepada pembunuhan besar-
besaran di Ukraine! Sejak zaman Nazisme 
dan penindasan Stalin, Ukraine tidak pernah 
melihat pengebumian beramai-ramai, tanpa 
penghormatan, tanpa doa Kristian.”

Pejabat hak asasi manusia PBB melapor-
kan pada 9 Mac bahawa ia telah merekod-
kan 1,424 awam terlibat dalam kemalangan, 
dengan 516 orang terbunuh dan 908 cedera. 

Angka sebenar mungkin “jauh lebih tinggi.” 
Seorang paderi yang melarikan diri dari Mari-
upol, sebuah bandar pelabuhan di Laut Azov 
di tenggara Ukraine, memberitahu Aid to the 
Church in Need pada hari 6 Mac, bahawa 
bandar itu telah bertukar menjadi “neraka.” 

Uskup Agung Shevchuk berkata baha-
wa Mariupol mempunyai populasi hampir 
400,000 orang. “Selama hampir dua minggu 
bandar ini telah dikepung sepenuhnya. Orang 
ramai mati kelaparan dan kesejukan manaka-
la di atas kepala mereka pula terdapat roket, 
peluru, bom!” 

Prelatus itu juga meminta masyarakat du-
nia agar mengadakan upacara peringatan bagi 
mereka yang telah terkorban, bagi mereka 
yang dikebumikan secara biasa tanpa doa dan 
upacara Kristian.” — media Vatikan 

LVIV, Ukraine: Utusan Sri Paus Fransiskus 
untuk Ukraine, Kardinal Konrad Krajew-
ski, bertemu dengan para pemimpin Gereja 
Katolik Yunani Ukraine dan Gereja Latin di 
Ukraine, semasa beliau memulakan misinya 
ke negara yang dilanda perang itu.

Beliau bertemu dengan Uskup Agung 
Mayor Sviatoslav Shevchuk, Ketua Gereja 
Katolik Yunani Ukraine (UGCC); dan den-
gan Metropolitan Latin Lviv, Uskup Agung 
Mieczysław di Lviv

Panggilan Telefon kepada Sri Paus 
Ketiga-tiga pemimpin Katolik itu juga berbi-
cara melalui telefon dengan Sri Paus Fransis-
kus, menjelaskan kepada Bapa Suci tentang 
situasi di Ukraine, demikian laporan dari 
Sekretariat Uskup Agung Utama.

Sepanjang perbualan dalam telefon, Kar-
dinal Krajewski mengongsikan perjalanan  
pengalamannya memasuki negara itu dari 
Poland.

Sri Paus Fransiskus telah melantik Kardi-
nal Krajewski “untuk tetap berada di Ukraine 
selama diperlukan bagi memberikan sokon-

gan kepada rakyat Ukraine atas nama Takhta 
Apostolik. Paus Fransiskus menyatakan 
kedekatannya dan ingin hadir secara perib-
adi melalui utusannya,”  kata Uskup Agung 
Mayor Sviatoslav Shevchuk.

Mengunjungi Pusat Bantuan
Pada 10 Mac, Kardinal Krajewski mengun-
jungi pusat bantuan sosial yang di Lviv, dan 
kemudian menyertai acara doa bersama den-
gan perwakilan dari Dewan Gereja dan Or-
ganisasi Keagamaan Pan-Ukraine.

Sri Paus Fransiskus mengutus Kardinal 
Krajewski, yang mengetuai pejabat amal Sri 
Paus dan Kardinal Michael Czerny, penjabat 
prefek Dikasteri untuk Mempromosikan 
Pembangunan Manusia Integral, ke wilayah 
itu awal minggu ini sebagai utusan perib-
adinya.

Bapa mengirim mereka sebagai perwaki-
lan “tidak hanya kehadiran Sri Paus,” teta-
pi juga melambangkan “kehadiran semua 
orang Kristian” yang ingin dekat dengan 
rakyat Ukraine dalam kata-kata Sri Paus 
Fransiskus, “Perang adalah kegilaan! Tolong 

berhenti! Lihat kekejaman ini!”
“Takhta Suci siap untuk melakukan segala 

yang mampu, untuk menempatkan dirinya 
dalam pelayanan perdamaian ini,” kata Sri 
Paus Fransiskus. — media Vatikan 

Sri Paus Fransiskus hadir  di Ukraine melalui utusannya 
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KYIV: Seorang biarawati Katolik India dan 
rakan-rakannya bekerja sepanjang waktu 
untuk membantu para mahasiswa yang ter-
dampar di Ukraine akibat perang.

“Tuhan menggunakan saya untuk me-
nyelamatkan orang-orang dari kematian 
di Ukraine,” kata Sr Ligi Payyappilly,                 
pemimpin Sister St. Joseph dari Saint-Marc 
yang berusia 48 tahun di Ukraine.

Sri Ligi, berasal dari  India, dan 17 orang 
Sister dari kongregasinya memberikan tem-
pat tinggal dan makanan kepada para ma-
hasiswa yang tertekan, selain membantu 
mereka melintasi perbatasan Ukraine untuk 
melarikan diri ke negara-negara tetangga 

misalnya Hungary, Romania dan Slovakia.
“Berada di Ukraine selama lebih dari 20 

tahun, saya memiliki banyak kontak dan jar-
ingan yang membantu saya melaksanakan 
misi ini,” kata Sr Ligi di mana biaranya terle-
tak di  Mukachevo di Ukraine Barat, sekitar 
480 KM dari ibu kota nasional Kiev.

Salah seorang yang dibantu oleh Sr Ligi 
dan rakan-rakannya, Vignesh Suresh, ma-
hasiswa kedoktoran, memuji Sri Ligi yang 
umpama “malaikat Tuhan yang datang un-
tuk membantu kami ketika kami benar-benar 
buntu dan tidak tahu ke mana” selepas ten-
tera Rusia menceroboh Ukraine, kira-kira 
dua minggu lalu. 

Dua biarawati dari MC
Sementara itu, dua orang biarawati dari kon-
gregasi Misionari Cinta Kasih, Ibu Teresa 
dari Calcutta, turut memutuskan untuk ting-
gal di Ukraine bagi melayani rakyatnya yang 
diserang oleh Rusia, bermula 24 Februari.

Sr Rosela Nuthangi dan Sr Ann Frida telah 
tekad untuk tetap tinggal di Ukraine, mem-
pertaruhkan hidup mereka untuk melayani 
yang terluka dan mereka yang melarikan diri 
dari perang.

Superior Jeneral MC di Calcutta, Sr Pre-
ma, telah menghubungi kedua-dua biarawati 
itu pada 2 Mac, meminta mereka untuk ber-
pindah ke tempat yang lebih selamat namun 
mereka menolak kerana mahu melakukan 
apa yang mungkin bagi membantu orang-
orang yang memerlukan.

“Saya bangga dengan mereka,” kata Uskup 
Agung John Moolachira, Presiden Dewan 
Uskup Regional Timur Laut (NERBC) 
seraya mengungkapkan kekagumannya ter-
hadap kedua-dua misionari wanita itu. 

“Mereka sangat berani untuk terus               
melayani di Ukraine.”

“Apa yang diungkapkan oleh para biar-
awati ini ialah “Setiap orang yang dikon-
sekrasi, lebih memperhatikan kehidupan dan 
kesejahteraan orang lain daripada kehidupan 
mereka sendiri.” — media Vatikan/LiCAS-
news.com 

Para Sister tekad terus tinggal dan melayani di Ukraine 

Pada Hari Wanita 
Sedunia, wanita 

Peribumi doakan 
para wanita Ukraine
ARUNACHAL PRADESH, India: Pada 
Hari Wanita Antarabangsa, wanita peribu-
mi Miao dari Keuskupan Miao di timur 
laut India berdoa untuk wanita Ukraine 
dan anak-anak mereka.

Di tengah-tengah kisah tragis                             
penderitaan wanita dan anak-anak Ukraine 
akibat pencerobohan Rusia, sekumpulan 
wanita dari Keuskupan Miao, Arunachal 
Pradesh memilih untuk mengungkapkan 
solidariti dora mereka buat para wanita dan 
kanak-kanak Ukraine. 

Adorasi dan Doa
“Gambar-gambar memilukan kanak-kanak 
dan wanita di Ukraine mengundang rasa 
pilu dan mahu perang yang tidak bererti 
ini segera berakhir,” kata Likro Mossang, 
Presiden Komisi Wanita Keuskupan Miao. 
Seramai 70 orang wanita Katolik Miao, 
bersatu dalam adorasi dan doa sebelum 
Misa di Gereja Hati Kudus, menjelang 
Hari Wanita Antarabangsa, 8 Mac. 

Uskup George Pallipparambil dari 
Keuskupan Miao, yang memimpin doa 
tersebut  mengingatkan para wanita akan 
tugas khusus mereka untuk berdoa khu-
susnya bagi para wanita di Ukraine.

“Doa adalah senjata paling ampuh yang 
kita miliki. Sejarah mengajarkan kita 
setiap kali kita berdoa dengan satu hati dan 
fikiran, doa kita selalu dikabulkan. Sempe-
na Hari Wanita ini, mari berdiri dengan se-
mua wanita di Ukraine yang terpisah dari 
keluarga dan anak-anak mereka dan yang 
berlindung di lorong-lorong bawah tanah,” 
kata uskup Salesian itu. — media Vatikan

Dari kanan, Sr Ligi Payyappilly dan dua orang Sister kongregasi Misionari Cinta Kasih.

Kardinal Krajewski di Lviv, Ukraine



St. Patrick dilahir-
kan pada abad ke 

lima di Britain. 
Ketika Patrick beru-

sia 16 tahun, dia dicu-
lik oleh lanun laut dan 
dibawa ke Ireland. Di 
situ, dia dijual sebagai 
hamba.

Majikannya me-
nyuruh Patrick untuk 
menjaga ternakan dan dilayan dengan buruk. 
Patrick merasa amat kesepian seorang diri di 
pergunungan, dan sering berbicara kepada 
Yesus dan Bonda Maria dalam doa. 

Kemudian, Patrick berjaya melarikan diri 
dari Ireland dan kembali kepada keluarg-
anya.  Patrick belajar untuk menjadi seorang 
paderi dan sentiasa merasa panggilan bahawa 
dia harus kembali ke Ireland untuk membawa 
bangsa Ireland kepada Kristus. 

Keinginan Patrick terkabul, dia menjadi 
imam dan kemudian diangkat menjadi uskup. 
Betapa bahagianya Patrick dapat mewartakan 
Khabar Gembira Tuhan di Ireland, khususnya 
kepada orang-orang yang dahulu memper-
lakukannya sebagai hamba. 

Sejak dari awal, Patrick mengalami banyak 
penderitaan. Namun, dia tetap tabah dan su-
kacita berkhutbah tentang Yesus. 

Dia melakukan banyak mati raga, melawat 
umat di tempat-tempat terpencil, membantu 
mereka yang memerlukan dan memberi pe-
layanan Sakramen-sakramen. 

Sebelum  wafat, seluruh bangsa Ireland 
telah menjadi orang-orang Kristian.

Kenali 
Santo Anda 

Sto Patrick
~ 17 Mar ~

Sto. Yosef 
 ~ 19 Mac ~

St Yosef adalah 
seorang santo 

besar. Dia adalah 
bapa asuh Yesus 
dan suami Santa 
Perawan Maria. 

Yosef memper-
oleh hak istimewa 
untuk merawat 
Putera Tuhan 
sendiri, Yesus, 
serta Bonda-Nya, 
Maria. 

Yosef seorang yang miskin sepanjang 
hidupnya. Dia harus bekerja keras dalam beng-
kel tukang kayunya, tetapi bahagia dapat bek-
erja bagi keluarga kecilnya. Dia amat mengasihi 
Yesus dan Maria.

Apa pun yang Tuhan ingin dia lakukan, St. 
Yosef segera melaksanakannya, tidak peduli 
betapa sukar hal tersebut. 

Dia seorang yang rendah hati serta tulus hati, 
lemah lembut serta bijaksana. Yesus dan Maria 
mengasihinya serta taat kepadanya sebab Tuhan 
telah menjadikannya ketua rumah tangga mere-
ka. Betapa bahagianya St Yosef dapat hidup 
bersama dengan Putera Tuhan sendiri. 

Yesus taat kepadanya, membantunya serta 
mengasihinya. Kita dapat memohon bantuan 
doa St Yosef sebagai pelindung bagi mereka 
yang sedang menghadapi ajal, sebab kita per-
caya bahawa St. Yosef meninggal dunia dengan 
damai dalam pelukan Yesus dan Bunda Maria.

St Theresia dari Avila memilih yang St. Yosef 
sebagai pelindung ordonya, para biarawati 
Karmelit memberi kesaksian: “Setiap kali aku 
meminta sesuatu kepada St Yosef,” demikian 
katanya, “ia selalu memperolehkannya bagiku.” 

Paus Pius IX menyatakan St Yosef sebagai 
pelindung Gereja Universal.
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BUKIT MERTAJAM: Wabak omicron, 
dan varian covid 19 yang menakutkan tidak 
menghalang para calon Pilihan untuk meny-
ertai Ritus Pemilihan pada 5 Mac dan 6 Mac 
di Basilika Minor St Anne di Bukit Mertajam 
dan Gereja Our Mother of Perpetual Help, 
Ipoh Garden.

Uskup Sebastian Francis memimpin ked-
ua-dua upacara Pemilihan tersebut. 

Upacara Pemilihan merupakan penutupan 
masa Katekumenat. Ritus ini biasanya di-
jalankan pada hari Minggu pertama Pra-
Paskah. 

Dalam ritus ini, atas dasar kesaksian para 
wali baptis dan penanggung, serta penegasan 
para katekumen akan niat mereka untuk 
masuk ke dalam Gereja Katolik, Gereja men-

gadakan “pemilihan” atas para katekumen 
ini untuk menerima Sakramen-Sakramen 
Inisiasi.

Seramai 112 dari kedua-dua paroki itu 
menerima berkat untuk meneruskan usaha 
mereka bagi mengenali dan mengikuti Yesus 
Kristus. Uskup Sebastian bercakap tentang 
pengudusan di mana setiap kita perlu diku-
duskan maka beberapa soalan diajukan ke-
pada katekumen seperti: Adakah kamu mahu 
Roh Kudus bersama kita? Adakah kamu 
mahu bekerja di ladang anggur Kristus? 

Uskup Sebastian mengingatkan mereka 
bahawa mereka tidak bersendirian, dan se-
luruh gereja akan bersama mereka. Prelatus 
itu juga akan mendoakan mereka selama 40 
hari ini.  

KUALA LUMPUR: Berikutan ancaman 
virus Omicron, Upacara Pemilihan Kateku-
men Keuskupan Agung Kuala Lumpur tidak 
diadakan di peringkat Keuskupan, sebalikn-
ya dilaksanakan di peringkat paroki.

Seramai 325 calon yang ingin dibap-
tis dalam Gereja Katolik. 122 calon yang 
menunggu untuk menerima Sakramen 
Krisma dan 28 yang lain memohon Peneri-
maan ke dalam Gereja. Dalam mesej yang 
dirakamkan, Uskup Agung Julian Leow 
mengatakan,“Tuhan juga tidak memilih 
seseorang untuk bersendirian atau untuk 
menghidupi iman Katolik secara terasing 
daripada orang lain. 

"Tidak ada sesiapa pun yang boleh menja-
di Kristian dengan berseorangan. Ketika Tu-
han memilih, Tuhan melakukan sedemikian 
supaya kita menjadi milik-Nya sebagai umat 
Gereja.” 

Oleh sebab itu, para Katekumen yang saya 
kasihi dan kamu semua yang telah dibaptis, 
marilah kita menyedari bahawa dipilih Tu-
han bukan bermaksud kita membawa sesua-
tu ‘gelaran baik’ atau ‘berasa baik’ kerana 
dipilih oleh Tuhan. Sebaliknya adalah untuk 
menyedari bahawa memperoleh keistime-
waan menjadi salah satu umat pilihan Tu-

han dan ini disertai dengan tanggungjawab 
yang besar kerana kita kini milik Tuhan dan          
Gereja.

Uskup Agung Julian menerangkan             
kepentingan Liturgi Pemilihan bahawa 
dalam iman Kristian, istilah “pemilihan” 
merujuk kepada Tuhan yang memilih umat-

Nya. 
Prelatus itu juga menekankan tanggung-

jawab dan keistimewaan menjadi ahli umat 
pilihan Tuhan. “Kita dipanggil untuk mem-
berikan penghormatan penuh kepada Tuhan 
dan menyembah Dia, dan juga untuk mema-
tuhi perintah Tuhan. Pada masa yang sama, 
sebagai ahli Gereja Katolik, kita bertang-
gungjawab untuk berkongsi masa, usaha dan 
bakat kita untuk kebaikan dan pertumbuhan 
komuniti paroki kita dan Gereja dan berbelas 
kasihan, terutamanya, kepada orang miskin, 
terabai dan tertindas.

Bapa Uskup Agung juga berpesan kepada 
umat yang sudah dibaptis agar menyedari ba-
hawa perkataan dan perbuatan mereka akan 
menjadi teladan kepada mereka yang dipang-
gil untuk menjadi anggota penuh  Gereja.

Pada akhir ucapannya, Uskup Agung       
Julian mengatakan, “walaupun saya tidak 
dapat hadir secara fizikal dalam perayaan ini 
dengan kamu semua, ketahuilah saya hadir 
bersama-sama dengan kamu di dalam roh, 
dan telah berdoa untuk kamu. Saya berharap 
keadaan akan menjadi semakin baik tidak 
lama lagi, dan berdoa semoga Tuhan mem-
beri kita peluang untuk berjumpa secara ber-
semuka dalam masa yang terdekat.”

Setiap kita perlu dikuduskan 

TANGKAK, Johor: 145 katekumen telah 
menulis nama mereka pada Buku Pilihan 
dalam Upacara Pemilihan di Keuskupan 
Melaka-Johor pada 5 dan 6 Mac lalu.

Disebabkan peningkatan jumlah kes 
Covid-19, upacara yang dijadualkan di 
Katedral Immcaculate Conception (Johor 
Selatan) telah dibatalkan. Bagaimanapun, 
Upacara Pilihan bagi Vikariat Johor Ten-
gah Utara dan Vikariat Melaka tetap diter-
uskan. 

Fr Paul Wong, paderi paroki Gereja St 
Matthew, Tangkak berkata, “Umat di paro-
ki kami teruja menganjurkan acara itu buat 
kali pertama dan mereka belajar banyak 
perkara."

Walaupun 14 orang katekumen dijadual-
kan, hanya 12 yang hadir kerana dua dari-
pada mereka positif COVID-19 dan telah 
dikuarantin. 

Pada 5 Mac, terlebih dahulu diadakan 
upacara doa yang dipimpin oleh Koir dari 
Gereja St Andrew, Muar, sebelum Ritus 
Pemilihan. Sementara itu di Krubong, 
Gereja Our Lady of Guadalupe (OLOG) 
mengadakan Ritus Pilihan untuk 43 kate-

kumen dari Melaka pada 6 Mac. Uskup 
Melaka-Johor, Rt Rev Bernard Paul dalam 
homilinya mengingatkan umat tentang 
4E: Encounter (Perjumpaan), Enlighten 
(Pencerahan), Empower (Memperkasa) 
and Evangelise (Penginjilan).

Para pilihan mulakan masa pemurnian, pencerahan

Upacara Pemilihan di tiga 
keuskupan Semenanjung Malaysia 

Pada tahun ini, seramai 582 Pilihan akan menerima Sakramen-sakramen Inisiasi pada Hari Paskah, 16 April 2022 di Semenanjung 
Malaysia. Disebabkan peningkatan mendadak kes Covid-19, ada keuskupan yang terpaksa membatalkan Ritus Pemilihan 
peringkat Keuskupan/Agung dan mengadakannya di peringkat paroki. Berikut merupakan laporan singkat dari Keuskupan 
Agung Kuala Lumpur, Keuskupan Pulau Pinang dan Melaka Johor.

Keistimewaan menjadi salah seorang pilihan Tuhan

Uskup Sebastian Francis menandatangani 
Buku Para Pilihan di Basilika Kecil St Anne, 
Bukit Mertajam. 

“Tidak ada sesiapa pun yang boleh menjadi 
Kristian dengan berseorangan” — petikan 
pesan Uskup Agung Julian Leow kepada para 
Pilihan di Keuskupan Agung Kuala Lumpur. 

Uskup Bernard Paul bersama para Pilihan di Gereja Our Lady of Guadalupe, Krubong. 



PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(MAC)    

Untuk tanggapan Kristian terhadap cabaran-cabaran 
bioetika: Kita berdoa bagi umat Kristian yang menghadapi 

cabaran bioetika baharu. Semoga mereka terus 
mempertahankan martabat seluruh kehidupan manusia 

dengan doa dan tindakan konkrit. Mac 13, 2022

Chapel pertama dibuka di 
hospital kerajaan Sarawak 

KOTA SAMARAHAN, Sarawak: Pusat 
Jantung Sarawak merupakan hospital per-
tama kerajaan yang mempunyai gereja kecil 
di dalam premisnya. Uskup Agung Kuching 
merangkap Pengerusi Persatuan Gereja-ger-
eja Sarawak (ACS), Yang Amat Mulia Rev 
Simon Poh memberkati dan merasmikan 
Chapel Sacred Heart pada 4 Mac.

Uskup Agung Simon berkata, “Chapel itu 
bukan sahaja digunakan oleh orang Kristian 
tetapi juga dikongsikan sebagai ruang doa 
untuk orang-orang yang beragama lain juga.”

Prelatus itu memberitahu Dayak Daily 
bahawa pusat jantung itu “akan menjadi  tel-
adan di Malaysia. Chapel di pusat jantung ini 
adalah simbol saling menghormati, meneri-
ma perbezaan pelbagai agama, kepercayaan, 

dan budaya.
Uskup Agung Simon menjelaskan bahawa 

atas permintaan kakitangan hospital Kristian 
dan pesakit, Gereja Katolik telah mengada-
kan Misa bulanan di hospital itu sejak 2015 
— sama ada di bilik kecil atau di koridor. 
Melihat keperluan itu, pengarah hospital, Dr 
Mohd Asri Riffin bersetuju untuk membina 
sebuah Chapel di dalam premis pusat jantung.

Dalam ucapannya, Dr Mohd Asri berkata 
pihak hospital mahu  menjaga keperluan se-
mua agama bagi mewujudkan suasana har-
moni. 

“Saya percaya setiap agama mengajar 
orang untuk saling menyayangi dan meng-
hormati antara satu sama lain, dan Sarawak 
sebagai sebuah negeri yang berbilang kaum 

dan agama, memerlukan sikap saling meng-
hormati dan bertolak ansur. Ini adalah contoh 
terbaik untuk dunia,” katanya.

Pengarah UNIFOR Sarawak, Richard 
Lon berkata, “Ini adalah inisiatif inklusif. Ia 
bukan sahaja sebuah gereja kecil untuk pen-
ganut Katolik, tetapi kami berhasrat untuk 
mewujudkan tempat bai penganut lain untuk 
mencari masa yang tenang, untuk berdoa dan 
mencari kekuatan pada masa yang memerlu-
kan.” 

Tambahnya, pembinaan gereja kecil di pu-
sat kesihatan kerajaan tidak akan dapat dilak-
sanakan tanpa sokongan Dr Mohd Asri.

“Dr Mohd Asri melihat pesakit memerlu-
kan tempat untuk beribadat,” ujar Ricaherd 
seraya menambah bahawa pelan sedang 

dirancang untuk menubuhkan kemudahan se-
rupa di hospital di bahagian lain di Sarawak, 
dengan bantuan daripada organisasi dan ko-
muniti tempatan.

Uskup Agung Simon berterima kasih 
kepada UNIFOR kerana menyumbang 
RM280,000 kepada dana pembinaan ger-
eja, manakala Gereja Katolik menyumbang 
RM100,000. 

The Borneo Post Online melaporkan baha-
wa kapel itu menelan kos sekitar RM400,000 
untuk disiapkan. Selain daripada Misa bula-
nan, sesiapa sahaja boleh masuk dan berdoa 
di kapel ini. Kapel Sacred Heart di Pusat 
Jantung Kuching akan dibuka pada hari Isnin 
hingga Jumaat dari 8.00 pagi hingga 5.00 pe-
tang. — Today’s Catholic 

SHAH ALAM: Sempena Hari Keadilan 
Sosial Sedunia, Gereja Kerahiman Ilahi 
(CDM), Shah Alam, menganjurkan forum 
mengenai keadilan sosial, untuk memperka-
sakan perubahan di Malaysia, khususnya 
dalam konteks gereja Katolik.

Diadakan pada 20 Februari, penceramah 
utama ialah YB Syed Saddiq Syed Abdul 
Rahman  iaitu seorang Ahli Parlimen yang 
mewakili Muar, pengasas bersama parti 
politik MUDA, dan peguam bela terkemuka 
keadilan sosial di Malaysia. 

Ahli-ahli panel yang lain termasuk Pen-
garah Pusat Penyelidikan Katolik, Fr Dr 
Clarence Devadass, pengerusi Majlis Pas-
toral Paroki CDM dan Persatuan Profesion 
Berisiko Bertauliah, Datuk Dr Dionysius 
Sharma, dan graduan undang-undang dan 
peguam bela sosial, Jofintha Joseph. Forum 
ini dimudahcara oleh Jason Ho, ahli Komiti 
Komunikasi sosial, Ekumenikal dan Antara 
Agama CDM.

Forum dalam talian itu dibahagikan kepa-
da tiga bahagian yang dimulakan dengan YB 
Syed Saddiq dan perspektif beliau tentang 
keadilan sosial di Malaysia; kedua, membin-
cangkan keadilan sosial Katolik, dan diakhiri 
dengan sesi Soal Jawab.

Syed Saddiq menjelaskan mengenai dis-
kriminasi kaum dan kematian tidak adil 
dalam tahanan dalam tempoh dua tahun lalu. 

Dia juga menyifatkan isu-isu  keadilan so-
sial ini sebagai ‘isu yang tidak dapat dipisah-
kan daripada kita’ kerana kita hidup dalam 
masyarakat serta keluarga majmuk. Beliau 
juga menyatakan bahawa bagi membendung 
masalah ketidak adilan, kita harus “bercakap,  
menjerit, dan terlibat dalam dialog.”

Fr Clarence memulakan segmen kedua ba-
hawa sikap prihatin terhadap orang lain bu-
kanlah sesuatu yang baharu malah ia adalah 
keutamaan dalam Gereja dan Alkitab. Pa-
deri itu menjelaskan bahawa istilah ‘Ajaran 
sosial Katolik’ diterbitkan pada tahun 1891 
oleh Sri Paus Leo XIII, yang menulis ensik-
lik ‘Rerum Novarum,’ sebuah dokumen yang 
menyokong hak pekerja.

Fr Clarence juga menekankan bahawa kita 
tidak boleh terperangkap memikirkan isu-isu 
ini tidak akan menjejaskan kita, kerana den-
gan pemikiran seperti ini, bermakna iman 
kita adalah mati. Pada akhir sesinya, Fr Clar-
ence menyatakan bahawa ‘aktivisme’ kita 
mesti datang daripada keyakinan iman kita 
yang menggerakkan kita untuk bertindak.

Graduan Universiti London, Jofintha, 
berkata bahawa pelayanannya dalam Gereja 
memberi impak besar terhadap dirinya. Roh 
Kudus membimbingnya untuk mengguna-
kan pengetahuan dan maklumat yang dimi-
likinya bagi membantu orang lain.

Seorang yang percaya bahawa, “kita sebe-
narnya tahu lebih daripada yang kita tahu”. 

Katanya, belia cenderung untuk berkongsi 
maklumat daripada platform media sosial. 
Jofintha menggalakkan semua orang untuk 
bermula dengan langkah kecil, bagi mem-
bantu membendung isu sosial di negara ini.

Akhirnya, Datuk Dionysius, seorang 
ahli pemuliharaan alam sekitar dan bekerja 
dengan Persekutuan Hidupan Liar Sedunia 
Malaysia selama bertahun-tahun, bercakap 
mengenai hubungan antara keadilan alam 
sekitar dan keadilan sosial. 

Beliau menjelaskan bahawa sumber asli 
telah dieksploitasi selama bertahun-tahun 
untuk tujuan pertumbuhan ekonomi semata-
mata.

Tegasnya, “hal ehwal kehidupan sehar-
ian dan keadaan bumi tidak boleh menjadi 
dialog acuh tak acuh; kedua-duanya penting 
dan saksama.

Forum yang bermaklumat ini berjalan lan-
car, terima kasih kepada CDM dan semua 
orang yang membantu menganjurkannya. 

Ahli-ahli panel berkongsi pemikiran yang 
boleh membantu mencipta impak berskala 
besar, terutamanya kepada generasi muda.

Uskup Agung Poh (busana putih) bersama (dari kanan) Roy, Richard dan Dr Mohd 
Asri memotong riben sebagai tanda pembukaan Chapel Sacret Heart di Pusat Jantung 
Sarawak. Gambar: Dayak Daily. 

Forum Keadilan Sosial di Gereja Kerahiman Ilahi
KENINGAU: “Kita 
tentu menyedari bahawa 
dunia masa kini sedang 
mengalami banyak pen-
deritaan kerana kita ma-
nusia tidak menjalankan 
tanggungjawab yang 
sepatutnya terhadap tu-
han, sesama dan alam 
ciptaan. 

“Akibatnya ramai para pemimpin hidup dikua-
sai oleh sikap kemunafikan dan tidak ada perike-
manusiaan kerana cinta kasih Tuhan tidak ada 
tempat di dalam hati manusia,” demikian petikan 
renungan harian tulisan Uskup Cornelius Piong 
sempena Hari Rabu Abu.

Prelatus itu mengajak agar umat mengambil 
kesempatan pada masa Pra-Paskah ini untuk men-
genal, mengasihi dan melayani Tuhan melalui 
sesama kita dan alam ciptaan-Nya serta menga-
malkan tiga amalan utama Pra-Paskah iaitu ber-
doa, berpuasa dan bersedekah.

Pada Hari Minggu pertama Pra-Paskah, 7 Mac, 
Uskup Cornelius mengingatkan umat bahawa 
mereka adalah garam dan cahaya kepada dunia 
(Mat 5:13-16). 

Katanya, destinasi hidup kita adalah menuju 
ke rumah Bapa di syurga (Yoh 4:6). Tambahnya, 
“Destinasi kita adalah ditentukan bagaimana kita 
menjalankan Misi kita, memperlakukan sesama 
kita manusia. 

Yesus berkata pada hari penghakiman nanti, 
“Segala sesuatu yanhg kamu lakukan/tidak laku-
kan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang 
paling hina ini, kamu telah melakkukannya/tidak 
melakukannya untuk untuk-Ku” (Mat 25:40,45). 

Iman sejati melahirkan 
kasih sejati

Bergambar di hadapan pintu masuk Chapel Sacred Heart, Pusat Jantung Sarawak. Gambar 
Borneo Post Online.


