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Aku mahu, supaya kamu mengetahui, saudara-
saudara, bahawa nenek moyang kita semua be-
rada di bawah perlindungan awan dan bahawa 
mereka semua telah melintasi laut. 

Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua 
telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. 
Mereka semua makan makanan rohani yang 
sama dan mereka semua minum minuman ro-
hani yang sama ...                     1 Korintus 10:1-4
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TAKHTA SUCI: “Tuhan 
Yesus, lihatlah anak-anak 
ini, berkatilah mereka dan 

lindungi mereka. Mereka adalah 
mangsa keangkuhan orang dewa-
sa.” Sri Paus Fransiskus mengu-
capkan doa-doa ini untuk ribuan  
kanak-kanak Ukraine “yang 
nyawa mereka di bawah anca-
man bom, tidak mempunyai apa-
apa untuk dimakan, terpaksa 
meninggalkan rumah mereka, 
meninggalkan segala-galanya.”

Bapa Suci yang sebak mengucapkan 
kata-kata itu semasa  bertemu dengan para 
belia dari sekolah vokasional Kristian, In-
stitut La Zoll di Milan.

Sri Paus Fransiskus tidak pernah ber-
henti memikirkan dan berdoa akan perang 
berterusan yang melanda Ukraine. Se-
belum mendoakan para kanak-kanak 
Ukraine, Bapa Suci turut meminta pelajar 
Institut La Zoll untuk memperingati “para 
lelaki dan wanita yang sedang sengsara 
kerana perang.”

“Anda mempunyai masa hadapan, 
keselamatan semasa membesar dan be-
rada dalam masyarakat yang aman. Tetapi, 
kanak-kanak kecil di negara-negara yang 
berkonflik, nyawa mereka sentiasa teran-
cam, mereka terdedah dengan kesejukan, 
kelaparan dan penyakit berbahaya.”

Tidak ada mesin untuk mencipta kea-
manan
Uskup Roma itu menekankan dua kata 
kunci: ‘berkongsi’ dan ‘menyambut’ – 
kedua-dua kata kerja ini adalah prasyarat 
bagi hubungan yang aman dalam kelu-

arga dan sekolah.
“Tidak ada mesin yang dapat mewujud-

kan keamanan. Keamanan wujud dan sen-
tiasa berlaku melalui berkongsi. Sentiasa 
menjalin hubungan persahabatan, jangan 
menolak atau menyisihkan sesiapa! Kerana 
peperangan berlaku apabila kita menolak 
dan menyisihkan orang lain,” ujar Sri Paus.

Amaran ‘wahyu nuklear’
Kemudian, selepas pertemuan dengan para 
pelajar tersebut Sri Paus Fransiskus me-
neruskan Audiensi Umum setiap hari Rabu 

di mana prelatus itu terus memikirkan 
bagaimana Ukraine semakin hancur dalam 
tempoh tiga minggu ini akibat perang nuk-
lear.  

Sri Paus mengatakan senario “apokalip-
tik” atau “keadaan tragis selepas perang” 
semakin dipandang serius oleh orang biasa 
di seluruh dunia. Katanya, bagi sesetengah 
manusia yang terselamat daripada malape-
taka atom, mereka “akan bermula dari sifar. 
Setelah segala-galanya musnah, manusia 
terpaksa bermula dari sifar,” kata Sri Paus 
Fransiskus. — media Vatikan 

Bapa Suci mendoakan 
kanak-kanak Ukraine 

JAKARTA: Seorang paderi Katolik adalah 
antara yang mengambil bahagian dalam 
upacara simbolik bagi memberkati pembi-
naan Nusantara, ibu negara baharu Indone-
sia yang akan dibina di Borneo.

Presiden Joko Widodo mengetuai acara 
yang digelar Titik Sifar Kilometer (IKN) 
itu pada 14 Mac di pusat bandar yang bakal 
menjadi ibu kota Indonesia, di daerah 
Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.

Majlis itu termasuk sesi doa antara aga-
ma di mana 13 pemimpin agama, termas-
uk Paderi Oblat, Fr Agustinus Adeodatus 
Wiyono, dari satu-satunya gereja di daerah 
itu. Mereka berdoa dan memberi restu ke-
pada projek itu.

“Saya berdoa untuk semua pemimpin 
negara dan agar projek itu berjalan lancar,” 

katanya kepada UCA News pada 16 Mac. 
“Jika anda bertanya kepada saya sama ada 
saya menyokong projek itu atau tidak, 
itulah yang saya patut lakukan sebagai se-
orang Katolik. Katolik adalah sebahagian 
daripada negara ini. Sudah tiba masanya 
untuk kita bekerjasama dengan kerajaan 
dalam projek ini.”

Fr Agustinus  berkata kerajaan sudah 
pasti berfikir panjang dan teliti berhubung 
pemindahan ibu negara. 

Perpindahan ibu kota telah mencetuskan 
kontroversi, ada yang berpendapat, popu-
lasi  dan mereka yang terpaksa berpindah, 
akan menghadapi pelbagai kesukaran serta 
menjejaskan mereka. 

Presiden Widodo mengumumkan pe-
mindahan ibu kota pada 2019, memetik 

keperluan untuk mengurangkan beban 
Jakarta yang dilanda banjir dan kesesakan 
lalu lintas, yang kini berfungsi sebagai hab 
pentadbiran dan pusat perniagaan negara 
itu.

Nusantara, ibu kota baharu Indonesia, 

Paderi Katolik, ikut serta berkati projek ibu negara baharu Indonesia 

Pelarian di Ukraine sedang berlindung di sempadan Moldova. Gambar: Media Vatikan. 

Doa khusus untuk Ukraine
Prelatus itu juga mengucapkan doa khusus 
untuk Ukraine yang asalnya ditulis dalam bahasa 
Itali oleh Uskup Agung Domenico Battaglia dari 
Naples, Itali:

Tuhan Yesus Kristus, Putera Tuhan, 
kasihanilah kami yang berdosa.

Tuhan Yesus, yang dilahirkan di bawah 
serangan bom Kyiv, kasihanilah kami.
Tuhan Yesus, yang meninggal dalam                               

pelukan ibunya di sebuah bunker di Kharkiv, 
kasihanilah kami.

Tuhan Yesus, yang berusia 20 tahun dan 
dihantar ke hadapan perang, 

kasihanilah kami.
Tuhan Yesus, yang masih melihat senjata di tangan 
dalam bayang-bayang Salib-Mu, kasihanilah kami!

Ampunilah kami, ya Tuhan, jika kami tidak 
puas dengan memaku paku pada tangan-Mu,                                

kami terus meminum darah orang mati                                                                          
yang terkoyak oleh senjata.

Ampunilah kami, Tuhan, 
jika tangan-tangan yang Engkau ciptakan untuk 

menjaga telah berubah menjadi alat maut.
Ampunilah kami, ya Tuhan, 

jika kami terus membunuh saudara kami, 
jika kami terus seperti Kain yang membuang 

batu-batu dari ladang kami untuk membunuh Habel. 
Ampunilah kami jika kami terus 

membenarkan kezaliman melalui perbuatan kami,  
jika dengan kesakitan, kami 

mengizinkan perbuatan kejam kami.
Ampunilah kami, manusia peperangan, 

ya Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus, Putera Tuhan, 

kami memohon kepada-Mu: 
Hentikan tangan Kain!

Terangi hati nurani kami, jangan kami melakukan 
menurut kehendak hati kami, jangan tinggalkan 
kami untuk melakukan kehendak kami sendiri. 

Hentikan kami ya Tuhan, hentikan kami!

akan terletak di atas tanah seluas 256,000 ekar  di 
kawasan yang merangkumi daerah Penajam Paser 
Utara dan daerah jiran Kutai Kartanegara. 

Dianggarkan ia akan menelan belanja 466 trilion 
rupiah (kira-kira AS$32.7 bilion). — Ucanews.
com 

Presiden Indonesia, Joko Widodo bersama para pemimpin pelbagai agama semasa pemberkatan 
ibu negara baharu Indonesia. Gambar:Ucanews.com. 



‘Duduk dalam abu’ untuk penyembuhan
Kita memasuki musim Pra-

Paskah dengan mengenakan 
abu di dahi. Apa maksudnya pen-
andaan abu ini? Lebih-lebih lagi, 
kita dapati, lebih ramai orang ke 
gereja pada Rabu Abu berbanding 
hari lain dalam perayaan-perayaan 
liturgi Gereja,  termasuk Krismas. 
Barisan beratur untuk menerima 
abu di kebanyakan gereja tidak 
berkesudahan. Kenapa? Mengapa 
abu sangat popular?

Bagi pendapat saya, populariti 
‘abu’ berasal dari hakikat bahawa 
abu membawa simbol tertentu. 
Abu membawa maksud:  sesuatu 
yang jelas dilihat, elemen penting, 
pola dasar dan bercakap bahasa 
jiwa.

Secara peribadi, kita tahu men-
gapa kita mengenakan abu.  Tiada 
doktor yang diperlukan untuk 
menjelaskan perkara ini. Abu 
adalah habuk, tanah, humus; me-
nandakan kemanusiaan dan ker-
endahan hati. Abu sentiasa men-
jadi simbol utama dalam semua 
agama.

Untuk mengenakan abu, untuk 
duduk dalam abu, adalah simbol 
yang menyatakan kepada umum 
bahawa kita sedang dalam tem-
poh pertobatan, bahawa ini bukan 
“masa biasa” untuk anda. 

Menandakan diri dengan abu 
bermaksud, ia bukan masa per-
ayaan bagi anda, ia juga bermak-
sud beberapa ‘aktiviti’ penting 
sedang berlaku di dalam diri anda, 
dan secara metafora dan hakikat, 

menanti dalam abu bagi menung-
gu sesuatu yang lebih penuh dan 
bererti berlaku dalam hidup anda.

Abu mempunyai sejarah dan 
tradisi yang kuat. Secara semula 
jadi, manusia mengetahui ba-
hawa ada tempoh atau masa tert-
entu, kita harus merendahkan diri, 
membiarkan diri dikotori abu, 
membiarkan kegemilangan kita 
pudar dan membiarkan abu mel-
akukan perubahan atau sentuhan-
nya dengan senyap. 

Semua tradisi purba, sama ada 
agama atau mitos, mempunyai 
kisah-kisah berkaitan ‘duduk di 
dalam abu’. Sebagai contoh, kisah 
popular Cinderella. Ini merupakan 
kisah terkenal sejak turun temu-
run, sebuah cerita bijaksana yang 
menyatakan betapa bernilainya 
abu, di dalam kehidupan.

Nama Cinderella sendiri mem-
beritahu kepentingan abu. Secara 
harfiah, nama Cinderella bermak-
sud, “gadis muda yang duduk di 
dalam bara abu.” 

Di dalam kisah itu, sebelum 
Cinderella dipakaikan kasut kaca, 
sebelum dia memakai gaun yang 
indah, sebelum dia menghadiri 
majlis tari menari, sebelum me-
nari dengan putera raja, dan se-
belum mengahwini putera raja, 
dia telah melalui  tempoh ‘duduk 
dalam abu’, merendahkan diri, 
menunggu dengan sabar, semen-
tara dipersiapkan untuk kegem-
biraan dan penyempurnaan yang 
agung. Dalam kisah Cinderella, 

kita dapat melihat kerohanian Pra-
Paskah. 

Tradisi Orang Asli Amerika 
juga mempunyai kisah istimewa 
tentang abu. Dalam sesetengah 
komuniti Orang Asli, terdapat 
konsep bahawa kadangkala sese-
orang perlu menghabiskan masa 
di dalam abu.

Tiada siapa yang tahu mengapa 
orang tertentu dipanggil untuk 
‘duduk di dalam abu’ untuk suatu 
tempoh tetapi semua orang tahu 
bahawa ia adalah perkara semula 
jadi, bahawa abu melakukan kerja 
penting dalam jiwa, dan akhirnya 
orang itu akan kembali kepada 
kebiasaannya, hidupnya akan 
menjadi lebih baik kerana telah 
menghabiskan suatu tempoh masa 
dalam abu.

Sebagai contoh: Masyarakat 
Orang Asli tertentu yang tinggal 
di kediaman yang mereka panggil 
sebagai ‘rumah panjang’. Rumah 

panjang adalah bangunan komu-
nal, iaitu rumah untuk seluruh 
masyarakat. 

Sebuah rumah panjang adalah 
panjang, segi empat tepat, bersisi 
landai yang besar, dengan baha-
gian tengah bumbung terbuka 
yang berfungsi sebagai cerobong 
semula jadi. Di ruang itu tengah 
rumah panjang itu, api dibiarkan 
terus menyala, digunakan untuk 
memasak mahupun untuk meng-
hangatkan badan.

Orang ramai berkumpul di situ, 
berhampiran api, untuk memasak, 
makan, dan bersosial, tetapi mere-
ka tidur jauh dari api, di bawah 
bumbung yang landai di kedua-
dua belah pusat terbuka. 

Selalunya, lelaki atau wanita 
atas sebab-sebab yang tidak perlu 
mereka jelaskan, akan berhenti 
daripada mematuhi rutin biasa. 
Sebaliknya, dia akan senyap, 
duduk di atas api di dalam abu, 
makan dengan sangat berhati-hati, 
tidak bersosial, tidak keluar, tidak 
mencuci, dan tidak tidur dengan 
orang lain, tetapi hanya duduk 
berhampiran api dan di dalam abu. 

Pada hari ini, kita mungkin akan 
mendiagnosis ‘duduk dengan sen-
yap’ sebagai kemurungan klinikal 
dan menggesa orang itu agar pergi 
mendapatkan bantuan profesional. 
Tetapi bagi yang memahami dan 
tahu mengenai abu, mereka tidak 
panik. 

Mereka melihat ini sebagai 
perkara biasa, sesuatu yang di-

minta untuk dilakukan pada satu 
masa. Mereka hanya membiarkan 
orang itu duduk di dalam abu se-
hingga suatu hari nanti, dia akan 
bangun, membasuh abunya, dan 
mula kembali menjalani kehidu-
pan biasa. 

Mereka percaya akan konsep 
abu, iaitu suatu tempoh untuk 
duduk diam dan membiarkan 
berapa kerja penting, bekerja di 
dalam diri seseorang. Mereka 
duduk di dalam abu untuk peny-
embuhan.

Gereja menggunbakan pengeta-
huan kebijaksanaan dengan men-
genakan abu di dahi  pada awal 
Pra-Paskah. Pra-Paskah adalah 
musim bagi setiap daripada kita, 
untuk duduk dalam abu, untuk 
menghabiskan masa kita, seperti 
Cinderella, bekerja dan duduk 
di antara abu, bersedih atas be-
berapa perkara yang telah kita 
lakukan, menahan diri dari tarian, 
menahan diri dari jamuan, enggan 
menjalankan rutin harian seperti 
biasa, tetapi menunggu dengan sa-
bar kerana beberapa pertumbuhan 
senyap sedang berlaku dalam diri 
kita. Pra-Paskah adalah masa un-
tuk diam agar abu dapat melaku-
kan kerja mereka.

Dan kita tidak perlu memahami 
dengan jelas apa yang dilaku-
kan oleh abu itu. Abu mempun-
yai sejarah panjang, yang sangat 
sabar dan bijaksana untuk kita. 
— Hakcipta Terpelihara 1999-
2022@Fr Ron Rolheiser 

Kad merah sangat ditakuti oleh 
para pemain bola sepak. Jika 

seseorang pemain itu dilayangkan 
dengan kad merah, bererti dia 
harus keluar dari padang permain-
an. Tetapi sebelum kad merah ini 
dilayangkan, sebenarnya masih 
ada dua tahap sebelumnya dilaku-
kan oleh sang pengadil. 

Pertama, beliau akan memberi 
amaran kepada pemain yang ber-
salah itu. Kalau kesalahan terse-
but diulangi lagi maka kad kuning 
akan dilayangkan, kad merah itu 
adalah yang terakhir dan muk-
tamad.

Kesemua syarat-syarat yang 
membataskan ini mungkin dipen-
garuhi oleh sikap manusia itu 
sendiri yang suka memberi had 
dalam mengampuni atau memberi 
kesempatan kepada sesamanya. 

Misalnya apabila ada seseorang 
bersalah pada kita, maka kita 
selalu mengungkapkan kata-kata, 
"Awas! Ini yang terakhir. Lain 
kali tiada maaf lagi bagimu!" 

Atau jika seseorang itu diberi 
suatu tugas tapi kita anggap 
kurang memuaskan, maka apabila 
tamat tempoh masa tugasnya kita 
tidak mahu membaharuinya 
walaupun dia memohon supaya 
diberi kesempatan sekali lagi, 
lengkap dengan janji untuk ber-
buat yang lebih baik lagi.

Pengalaman menunjukkan 
bahawa seringkali terdapat had 
dalam hal mengampuni di dalam 

hati setiap manusia. 
Pemilik pokok ara dalam Injil 

tadi pun mempunyai perasaan 
yang sama seperti kita. Beliau 
mengkehendaki agar pokok ara 
tersebut ditebang oleh pengurus 
kebunnya, “Sudah tiga tahun aku 
datang mencari buah pada pohon 
ara ini dan aku tidak menemukan-
nya. Tebanglah pohon ini! Untuk 
apa ia hidup di tanah ini dengan 
percuma” (ay 7) katanya. 

Kayu ara tersebut sebenarnya 
mewakili diri kita masing-masing. 
Tuhan (pemilik pokok ara terse-
but) menghendaki agar Dia mene-
mukan buah yang baik di dalam 
diri kita. 

Yesus, yang digambarkan seba-
gai pengurus ladang tersebut 
menjadi pengantara dan berund-
ing dengan Bapa Syurgawi bagi 
pihak kita manusia, “Tuan, biar-
lah dia tumbuh tahun ini lagi” (ay 
8a), lengkap dengan sebab men-
gapa perlu diberi kesempatan 
sekali lagi. “…Aku akan men-
cangkul tanah sekeliling dan 
member i  ba ja  kepadanya . 
Mungkin tahun depan ia berbuah” 
(ay 8a,9a). 

Dalam hal ini fikiran Tuhan 
Yesus adalah lebih kepada mem-
beri kesempatan bukan pada 
penghapusan dan Dia bukan ber-
maksud pada pokok ara tersebut 
tetapi Dia bercakap tentang 
manusia yang bergelut dengan 
kehidupan.

Masyarakat kita pada zaman 
yang serba mencabar ini seakan-
akan dengan mudah saling berte-
riak, “Dengan tiga kiraan kamu 
pasti tewas!” 

Bagaikan perlawanan gusti, 
apabila tidak ada tindak balas 
sesudah kiraan tiga, maka dikira 
tewas. Tetapi nampaknya Yesus 
dalam petikan Injil hari ini 
seakan-akan berkata dengan 
tenang dan penuh nada cinta 
kasih menambah, “Tambahkan 
lagi dengan kiraan yang ke 
empat.”

Yesus sentiasa membayangkan 
kemajuan dan memberkati usaha-
usaha kita walaupun tidak sem-
purna. Belas kasihan merupakan 
suatu sifat kebaikan sangat 
positif, yang seharusnya tidak 
dipandang sebagai kelemahan.

Saya masih ingat waktu zaman 
kanak-kanak. Apabila ada sedikit 
perselisihan faham semasa ber-
main, pasti lumrah terjadinya aksi 
bertumbuk. Tetapi celakanya, ada 
teman-teman yang lain memberi 
batu api sambil  berteriak, 
“Tumbuk dia sekali lagi.”

Bayangkanlah suasana yang 
pada mulanya sangat menyero-
nokkan menjadi huru-hara sekelip 
mata. Bayangkanlah juga jika 
amalan-amalan yang negatif ini 
diamalkan di dalam hidup kita 
seharian.

Tetapi bayangkanlah jika sikap 
Yesus yang suka memberi kesem-

patan pada orang lain untuk men-
jadi lebih baik itu kita amalkan 
setiap hari. Pastilah dunia ini 
menjadi suatu tempat yang aman 
damai.

Santo Petrus pernah menyang-
kal Yesus sebanyak tiga kali, teta-
pi diberi kesempatan oleh Yesus 
sekali lagi. Sejak itu Petrus tidak 
lagi pernah meninggalkan Yesus. 
Malah dia diangkat menjadi Sri 
Paus yang pertama dan mati seba-
gai seorang martir.

 Tanpa kiraan Yesus yang 
“keempat” itu, seluruh tulisan 
sejarah umat Kristian pasti bukan 
apa yang tercatat sekarang. 
Sedihnya, Yudas yang telah diberi 
kesempatan sekali lagi, telah 
menolaknya begitu sahaja. Dan 
kita lihat akibat daripada menolak 
kesempatan yang diberikan oleh 
Tuhan. 

Pengampunan merupakan sifat 
Tuhan, yang seharusnya tidak dis-
alah guna, sebaliknya mengguna-
kan pengampunan Tuhan ini bagi 
mengasihi orang-orang yang 
lemah dan memerlukan. 

Tuhan memang tahu kelemahan 
kita, maka itulah sebabnya Dia 
bukan mengampuni kita terhad 
hanya kiraan “tiga” atau “empat” 
sahaja, tetapi sampai kepada 
"tujuh kali tujuh" malah sampai 
pada kiraan "tujuh puluh kali 
tujuh kali" (Mat 18:22) atau 
pengampunan tanpa had.

Melalui perumpamaan Injil hari 
ini, pokok ara yang tidak berbuah 
itu melambangkan manusia. 

Tuan yang terlalu ‘mengira’ 
adalah ‘bos’ dan Yesus sebagai 
pengurus ladang. Perselisihan 
dimenangi oleh kasih yang maha 
suci dan akhirnya kiraan tersebut 
berakhir dalam keadaan yang 
menggembirakan. 

Sang pokok ara diberi kesem-
patan untuk berbuah. Pokok ara 
(kita manusia) jangan sampai lupa 
siapa yang membuat tuan ladang 
sehingga menukar fikirannya dan 
memberikan kesempatan sekali 
lagi, iaitu si pengurus ladang atau 
Yesus Kristus,  Tuhan dan 
Penyelamat kita. — santapan 
rohani 

HARI MINGGU KETIGA
PRA-PASKAH (C)
KELUARAN 3:1-8,13-15;     

1 KORINTUS 10:1-6, 10-12;     
INJIL LUK 13:1-9

Tuhan sentiasa memberi kesempatan dan peluang
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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: Menurut 1 Kor 6:3, dicatatkan bahawa 
“kita akan menghakimi malaikat..”. Apakah kes-
alahan malaikat itu? Apakah kesalahannya dapat 
diampuni? — Ken Senbei, Kuala Lumpur

Jawaban: Dalam tradisi Gereja lama beredar kisah 
tentang kejatuhan malaikat. Terkenal nama akan itu 
adalah Lucifer. Kitab Wahyu menggambarkannya 
dalam suatu gambaran tentang peperangan di Syurga 
(lih Why 12:7-9). 

Malaikat dikatakan dalam Konsili Lateran IV 
(1215) sebagai yang diciptakan baik, namun mem-
bangkang, kerana kesalahannya sendiri. 

Paus Leo Agung kiranya yang pertama kali me-
nyebutkan hal itu di tahun 447 dalam suratnya kepa-
da Uskup Turribius dari Astorga, Sepanyol, tentang 
hal itu, bahawa malaikat itu menolak kebenaran, iaitu 
Tuhannya sendiri, dengan menolak Tuhan maka dia 
berada jauh dari kemahakuasaan Tuhan.

Tradisi ajaran Gereja mengungkapkan bahawa pe-
nolakan malaikat akan Tuhan bersifat tetap, memang 
berintensi atau berkehendak untuk menolak Tuhan 
dan secara bebas memilih kejahatan, sesuatu yang 
tidak dapat ditarik kembali. Ini digelar sebagai peno-
lakan yang definitif. 

Oleh itu, dosa para malaikat tersebut tidak dapat 
diampuni. Maka hukuman kepada malaikat yang 
membangkang itu bukan hukuman sementara waktu, 
namun tetap, sehingga tidak dapat di pulihkan. 

Tidak menghairankanlah kalau mereka yang jatuh 
ke dalam hukuman abadi dikatakan akan tinggal ber-
sama para malaikat jahat atau syaitan, dalam huku-

man kekal.
Dosa adalah pilihan tindakan akibat dari dorongan 

roh jahat. Malaikat jahat terus mengintai manusia, 
agar ikut membangkang Tuhan, memilih mengikuti 
serta mengabdi ciptaan dan bukannya Pencipta, se-
hingga penumpuan manusia akan Tuhan terpesong. 
Hal ini dinyatakan oleh Konsili Vatikan II dalam 
Gaudium et Spes art 13. Paulus menggambarkannya 
sebagai suatu peperangan, yang menuntut kita untuk 
senantiasa mengenakan senjata rohani (lih Ef 6:11-
13). Oleh itu kita diminta untuk senantiasa waspada 
serta berjaga-jaga.

Malaikat memang sebenarnya diciptakan untuk 
berperanan sebagai pelayan, “.. roh-roh yang melay-
ani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus 
memperoleh keselamatan” (Ibr 1:14). Mereka ikut 
serta dalam kepengantaraan Yesus Kristus, pengan-
tara antara Tuhan dengan manusia, mendorong dan 
melayani semakin terjalinnya kesatuan antara manu-
sia dengan Tuhan. 

Dalam tradisi Kitab Suci diperlihatkan peranan itu 
sebagai pembawa pesan. Erti kata malaikat (Malach 
— Ibrani; Aggelos — Yunani) memang bererti utusan 
atau pembawan pesan. Kerana mareka adalah utusan, 
pelayan Tuhan, maka diingatkan tidak untuk memuja 
serta menyembahnya (lih Kol 2:18; Why 22:8-9).

Tentu di sini dibezakan antara malaikat baik, 
yang setia pada peranan serta tugas perutusannya, 
dan malaikat jahat, atau syaitan atau iblis,yang 
menghambat serta selalu ingin menggagalkan 
rencana keselamatan Tuhan. Malaikat jahat ingin 
menjadikan manusia memuja dirinya dan bukan 

Tuhan (bdk Luk 4:6-8).
Malaikat adalah makhluk rohani, yang digambar-

kan dalam kredo, berangkat dari keputusan Konsili 
Nicea, sebagai “Aku percaya akan satu Tuhan, … 
pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ke-
lihatan dan yang tak kelihatan”. 

Sebagai makhluk rohani, yang tak kelihatan, 
malaikat tak bertubuh. Betapapun dalam kisah Abra-
ham yang mendapatkan tamu para malaikat dikata-
kan bahwa mereka bertubuh (lih Kej 18:1-15), ini 
dijelaskan oleh Thomas Aquinas bahawa  tubuh itu 
bukan tubuh yang hidup, namun hanya tubuh un-
tuk dapat dilihat” sebagaimana yang dapat kita baca 
dalam kitab Tobit, “Hanya suatu penglihatan yang 
kamu lihat” (Tob 12:19).

Namun manusia dikatakan diciptakan hampir se-
tara dengan Tuhan (lih Mzm 8:6; bdk Kej 1:26-27). 
Penulis surat Ibrani lalu mengatakan, “Sebab sesung-
guhnya, bukan malaikat-malaikat yang Dia kasihi, 
tetapi keturunan Abraham yang Dia kasihi” (Ibr 
2:16). 

Dalam intensi Tuhan akan keselamatan, memuli-
hkan kembali realiti sebagaimana saat diciptakan 
baik adanya, menyatukan kembali manusia dengan 
Tuhan, malaikat berperanan agar intensi keselamatan 
tersebut terlaksana. Malaikat akan dinilai, atau diisti-
lahkan sebagai “dihakimi” berdasarkan serta sesuai 
dengan peranan ini: sejauh mana mereka melayani 
karya keselamatan Tuhan, mengabdi bagi dibangun 
kembali kesatuan Tuhan dengan manusia tersebut. 
— Fr T. Krispurwana Cahyadi SJ, hidupkatolik.
com 

Kejatuhan malaikat

Caritas tiga keuskupan di Sabah, 
anjur rekoleksi Pra-Paskah gabungan
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SANDAKAN: Buat pertama kalin-
ya, tiga Keuskupan di Sabah telah 
bergabung dalam Rekoleksi Pra-
Paskah Caritas dalam talian pada 15 
Mac lalu. 

Rekoleksi yang memperkenalkan 
kerohanian Caritas ini dianjurkan 
oleh Caritas Keuskupan Sandakan. 
Lebih 200 peserta dari Sabah dan 
luar Sabah telah mendaftar untuk 
menyertai rekoleksi ini. 

Turut menyertai rekoleksi ini 
ialah para seminarian, religius dan 
Sdra Charles Bertille, Setiausaha 
Caritas Malaysia.

Dimudah cara oleh Sdri Anasta-
sia, rekoleksi ini dimulakan dengan 
doa oleh Fr Philip Muji, seterusnya 
pengenalan Caritas oleh Sr Anita 
James FSIC.

Sr Anita memperkenalkan Caritas 
iaitu Badan Amal yang melakukan 
pelayanan-pelayanan misi kemanu-
siaan dan telah wujud sejak 150 ta-
hun yang lalu. Di Malaysia, melalui 
persetujuan dan restu para Uskup 
Malaysia pada tahun 2020, Caritas 
Malaysia telah dilancarkan dan dir-

asmikan pada November 2020. 
Di Sabah, ketiga-tiga Keuskupan 

perlahan-lahan memperkenalkan 
Caritas, mencari ahli dan melaku-
kan aktiviti-aktiviti amal. Kini, ke-
banyakan Paroki di tiga Keuskupan 
ini mempunyai Komiti Caritas dan 
tiba masanya, Caritas mengadakan 
Rekoleksi Pra-Paskah, yang berte-
ma, “Mari kita saling memperhati-

kan satu sama lain untuk menimbul-
kan kasih dan perbuatan yang baik” 
(Ibrani 10:24).

Uskup Sandakan, Julius Dusin Gi-
tom menyampaikan renungan bagi 
memahami Pra-Paskah dan kero-
hanian Caritas. Prelatus itu menya-
takan bahawa masa Pra-Paskah, 
“menawarkan kita sekali lagi untuk 
merenungkan inti kehidupan Kris-

tian iaitu beramal kasih. Masa Pra-
Paskah adalah masa rahmat untuk 
memperbaharui perjalanan iman 
kita sebagai individu dan sebagai 
komuniti dengan bantuan Firman 
Tuhan dan Sakramen-sakramen-
Nya. 

Bercakap mengenai kerohanian 
Kristian yang juga merupakan kero-
hanian Caritas, Uskup Julius men-
gatakan kerohanian Kristian adalah 
cara hidup sehari-hari berasaskan 
iman pada Kristus; suatu kesatuan, 
kehidupan dengan Kristus yang 
menggerakkan semua aspek kewu-
judan dan tindakan kita. 

Jelasnya, “Hidup kerohanian 
Kristian berkaitan dengan pemben-
tukan kehidupan berasaskan Fir-
man Tuhan yang akan menyinari 
minda dan membentuk hati nurani 
kita untuk menjalankan amal per-
saudaraan, keadilan sosial, meng-
hidupi kerohanian yang kukuh hasil 
dari persekutuan dengan Kristus 
dan menjadi peka terhadap bisikan 
Roh.”

“Ini bererti,” ujar Uskup Julius, 

“kita membuka hidup kita untuk di-
layani oleh Tuhan supaya kita dapat 
melayani sesama melalui dorongan 
Roh kudus. Dengan cara ini, kita 
membangunkan rasa terima kasih, 
dirahmati dan rasa persaudaraan 
dengan semua orang.”

Prelatus itu memetik ensik-
lik Sri Paus Emeritus Benediktus 
XVI, Deus Caritas Est 31 bahawa 
“Menjadi Kristian bukanlah pili-
han etika atau idea yang dianggap 
unggul tetapi pertemuan  intim se-
cara peribadi dengan Kristus untuk 
memberi ufuk kehidupan yang ba-
haru dan arah hidup yang nyata. 

Pada akhir perkongsiannya, 
Uskup Julius mengatakan, "dunia 
kini menuntut umat Kristian mem-
beri kesaksian tentang cinta kasih 
dan kesetiaan kepada Tuhan, semo-
ga kita semua merasakan keperluan 
yang mendesak untuk menerima 
sesama dalam amal kasih, pelay-
anan dan perbuatan baik(Ibr 6:10).

Rekoleksi dalam talian ini diter-
uskan dengan sesi perkongsian dan 
diakhiri dengan doa penutup. 

JOHOR: Sebagai sebahagian dari-
pada sambutan ulang tahun ke-50 
Keuskupan Melaka Johor, paroki-
paroki dalam tiga vikariatnya men-
gadakan Saat Teduh bertema “Per-
damaian dan Penyembuhan” pada 9 
Mac 2022.

Menurut Uskup Bernard Paul, Saat 
Teduh itu adalah, “sebagai persediaan 
untuk Ulang Tahun ke-50 Keuskupan 
Melaka Johor bagi memperingati ke-
datangan Khabar Gembira pada 1511, 
di mana kita mengalami perjalanan 
sejarah suka dan duka,  kemenangan 

dan kekalahan. Gereja yang terluka 
dari orang yang terluka, memerlukan 
pendamaian dengan Tuhan, memer-
lukan perdamaian dengan para imam 
dan dengan sesama. Saat Teduh ini 
adalah peluang bagi umat untuk men-
gakui kesakitan kita, memaafkan satu 
sama lain, dan menyembuhkan kita 
sebagai anggota Tubuh Kristus.”

Saat Teduh tersebut telah diadakan 
serentak di semua paroki, dengan tu-
juan menyatukan komuniti sekaligus 
mengajak umat untuk terus mening-
katkan kualiti iman serta hidup dalam 

cinta kasih Tuhan yang membebas-
kan. 

Di Kulai, umat yang menyertai 
Saat Teduh di Gereja Christ the King, 
menyertai adorasi dalam dua bahasa, 
yang dipimpin oleh Fr Matthew Bun. 

Paderi paroki itu mengingatkan 
umat paroki agar sentiasa bertekun 
dalam doa dan merenung sejauh 
mana kita mengutamakan Tuhan di 
dalam hidup kita atau adakah kita 
seorang yang berbelas kasihan dan 
adakah hidup kita sentiasa dipandu 
oleh Roh Kudus?

Pra-Paskah: Masa untuk Perdamaian dan Penyembuhan
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Sahabat kecil Yesus
Ada seorang tuan kebun anggur mempunyai pohon ara di 
kebunnya. Tetapi sudah tiga tahun pohon ara itu tidak berbuah. 
Lalu dia meminta pengurus kebun anggur itu untuk menebangnya! 

Lalu jawab si pengurus kebun anggur, “naTu, biarkanlah 
adi tumbuh tahun ini lagi, aku akan kulmencang  hatan 

sekelilingnya dan memribe  upkup  kepadanya, mungkin untah 
pedan ia rbberuha ; jika tidak,  angethbal dia!” 

Perkataan yang bergaris mengandungi ejaan yang salah. 
Betulkan ejaan yang salah tersebut bagi membaca jawaban si 
pengurus kebun anggur. 

Isikan tempat 
kosong dengan 
jawaban 
yang 
sesuai. 

Merungkai Kod Rahsia: Hello adik-adik,

Pada minggu ini, kita 
memasuki minggu Pra-
Paskah ketiga. Auntie ber-
harap, adik-adik rajin 
menyertai Ibadat Jalan 
Salib dan rekoleksi Pra-
Paskah yang dianjurkan 
di Paroki adik-adik.
Pada minggu ini, Yesus 

mengajar kita tentang 
sikap kita yang harus seir-
ing dengan Injil
Janganlah kita menjadi 

seperti orang-orang Farisi 
dan ahli-ahli Taurat yang 
h a n y a  m e n g h a f a l 
Kitab Suci tetapi tingkah 
laku mereka tidak mem-
perl ihatkan kasih dan 
kebaikan.
Di dalam perumpamaan 

tentang pohon ara yang 
t idak berbuah, Yesus 
menegur sikap orang-orang 
yang suka menunjukkan 
dirinya warak atau kudus 
tetapi tidak membantu 
orang lain, tidak mengam-
puni, sombong dan tidak 
menghormati orang lain. 
Oleh itu ad ik-ad ik, 

mari lah kita berusaha 
untuk mengubah diri kita 
agar lebih serupa dengan 
Yesus yang kudus dan pri-
hatin kepada orang lain! 

Auntie Melly

-Tuan - dia - mencangkul - tanah -memberi -              
pupuk -tahun - depan -berbuah - tebanglah
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KOTA KINABALU: "Berba-
liklah kepada-Ku dengan 
segenap hatimu" petikan 
dari Yoel 2:12 ini merupa-
kan tema program "Youth 40 
Days of Grace" yang dian-
jurkan oleh Tim Pelayanan 
Belia Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu (TPBD).

Bermula dengan berdoa 
dan berpuasa untuk perib-
adi dan Ukraine pada 2 Mac 
lalu, "40 Hari Berkat" men-
gajak para belia di mana sa-
haja untuk kembali kepada 
Tuhan melalui program 
dalam talian.

Setiap hari Rabu, bermula 
9 Mac hingga 20 April 2022, 
jam 8.00-9.00 malam, mela-

lui platform Zoom, diadakan 
perjumpaan secara maya. 

Dalam sesi ini, para belia 
berdoa dan berkongsi pen-
galaman iman dengan sesa-
ma. Sesi setiap Rabu ini 
menjemput pelbagai peny-
ampai ceramah yang terdiri 
di kalangan paderi, religius 
dan pelayan kaum muda. 

Sementara itu, melalui la-
man Facebook im Pelayanan 
Belia Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu (TPBD), para 
belia juga dapat membaca 
renungan harian yang ditu-
lis oleh Fr Isidore Gilbert, 
Pengarah Rohani Komisi 
Belia Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu.

Dalam renungan harian-
nya sempena Hari Rabu 
Abu dan juga hari pertama 
program "40 Days of Grace", 
Fr Isidore mengatakan pada 
hari pertama permulaan 
Pra-Paskah, Tuhan sudah 
memberikan berkat-Nya 
iaitu ‘Pengampunan’! Dan 

pengampunan ini diberikan 
oleh Tuhan tanpa batas, 
tanpa had kerana Dia amat 
menyayangi anak-anak-
Nya. 

TPBP menerangkan baha-
wa objektif “Youth 40 Days 
of Grace” adalah untuk 
saling menguatkan melalui 

doa dan perkongsian iman 
serta memperbaharui iman 
sebagai belia Katolik. 

Program ini adalah sesi 
perkongsian peribadi dan 
bukan sesi belajar Alkitab. 
Ia  lebih tertumpu kepada 
renungan peribadi dan bu-
kan untuk mengajar. 

Sr Noemi Mejia FSIC, 
Pengarah baharu Pejabat 
Belia Keuskupan Sandakan 

SANDAKAN: Keuskupan 
Sandakan dengan penuh sukaci-
ta mengalu-alukan kehadiran Sr. 
Noemi Mejia FSIC ke Pusat Pas-
toral Keuskupan Sandakan. 

Sr. Noemi yang sebelum ini 
pernah melayani di Keusku-
pan Pulau Pinang dan beberapa 
paroki di Sabah, mengantikan Sr 
Rusiah Garuk FSIC sebagai Pen-
garah Pejabat Belia Keuskupan 
Sandakan. 

Sr. Rusiah Garuk telah berkh-
idmat selama tiga tahun sebagai 
Pengarah Pejabat Belia Keusku-
pan Sandakan sebelum berpin-
dah ke Keuskupan Agung Kota 
Kinabalu. 

Keuskupan Sandakan mer-
akamkan setinggi-tinggi terima 
kasih kepada Sr. Rusiah Garuk 
di atas dedikasi beliau selama 
tiga tahun melayani para belia di 
Keuskupan Sandakan. 

Semoga Sr. Rusiah terus dirah-
mati dengan kasih Tuhan dalam 
pelayanan di tempat yang ba-
haru.

Upacara Penyerahan Tugas itu 
telah diadakan di Pusat Pastoral 
Keuskupan Sandakan di hadapan 
Bapa Uskup Julius Dusin Gitom 

dan kakitangan Pusat Pastoral. 
Turut serta menyaksikan upac-

ara ini adalah Fr Stephen Esguer-
ra, Fr Thomas Makajil dan Sr. Lil-
ian Unsoh FSIC. 

Semoga Sr. Noemi Mejia 
diberkati dengan kebijaksan-
aan dan ketabahan dalam men-
jalankan misi di kalangan kaum 
muda di Keuskupan Sandakan. 
— Anna Theresa 

LAHAD DATU: Sakramen Krisma 
merupakan tanda kedewasaan 
iman seseorang. Penerimaan 
sakramen Krisma melengkapi 
rahmat pembaptisan, dan meny-
empurnakan inisiasi. 

Menyedari peranan Sakramen 
Krisma yang menguatkan serta 
menguduskan umat Tuhan, sera-
mai 138 calon Krisma, berasa lega 
setelah sekian lama menunggu, 
akhirnya mereka menerima 
Sakramen Krisma pada awal bu-
lan Mac lalu, di Gereja St. Domi-
nic, Lahad Datu. 

Selain rasa teruja, mereka san-
gat mematuhi penjarakan sosial 
dan tidak putus asa menunggu 
hampir dua tahun untuk diurapi 
dengan minyak Krisma. 

Fr Simon Kuntou yang diberi-
kan mandat untuk memberikan 
pelayanan Sakramen Krisma 
mengatakan dalam homilinya, 
"Adalah penting untuk terus 
mewartakan kasih Yesus Kristus 
terutamanya setelah menerima 
Sakramen Penguatan.

Paderi Paroki itu berharap 
iman para Krismawan bertam-
bah teguh dan membawa Kris-
tus dalam perbuatan serta per-

kataan mereka seharian.
Konsekuensi dari sakramen 

Krisma adalah tanggung jawab 
iman dan semakin wajib untuk 
menyebarluaskan dan membela 
iman sebagai saksi Kristus.

Sementara itu antara rahmat 
dalam Sakramen Krisma ialah 
menjadikan kita sungguh anak 
Tuhan; menyatukan kita lebih 
teguh dengan Kristus; menam-
bahkan karunia Roh Kudus ke 
dalam diri kita; mengikat kita 
lebih sempurna dengan Gereja 
dan menganugerahkan kepada 
kita kekuatan Roh Kudus.

Fr Simon juga mengucapkan 

syukur dan terima kasih khasnya 
kepada Katekis Pembimbing 
dan keluarga para Krismawan 
kerana telah membimbing mere-
ka hingga ke tahap penerimaan 
Sakramen Krisma, lebih-lebih lagi 
pada musim pandemik ini. 

Prelatus itu berharap agar 
para Krismawan yang menerima 
Sakramen Penguatan pada hari 
tersebut, bersukacita menerima 
materi Roh Kudus daripada Tu-
han dan sentiasa berdoa memo-
hon bantuan Roh Kudus untuk 
berakar dalam Kristus dan teguh 
dalam iman. — diocese of-
Sandakan

Sakramen Krisma adalah pemberian 
Roh Kudus 

Sr Rusiah (kiri) menyerahkan 
tugas Pengarah Pejabat Belia 
Keuskupan Sandakan kepada Sr 
Noemi (kanan) yang disaksikan 
oleh Uskup Julius Dusin Gitom. 

Belia KK anjur “40 Hari Berkat” 
Pra-Paskah
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REPUBLIK DEMOKRATIK CONGO: 
Okapi, lambang kebanggaan dan kebang-
saan Congo, turut dimuatkan dalam logo 
lawatan Sri Paus Fransiskus ke Congo. 
Okapi, merupakan haiwan liar yang han-
ya dapat ditemui di Republik Demokratik 
Congo. 

Bapa Suci Fransiskus akan mengunjun-
gi DRC pada 2-5 Julai, ke kota Kinshasa 
dan Goma. 

Pejabat Akhbar Takhta Suci baru-baru 
ini mengeluarkan logo untuk Kunjungan 
Apostolik Paus Fransiskus ke-37 di luar 
Itali, yang bertema “Semua Didamaikan 
di dalam Yesus Kristus”

Logo itu juga memaparkan simbol ne-
gara dan imej Sri Paus yang memberi 
berkatnya. 

Selain itu, logo itu juga memaparkan 
Salib berwarna biru yang melambangkan 
pengabdian umat Congo kepada Perawan 
Maria, Bonda kepada republik Congo, 
yang membawa seluruh doa negara ke-
pada Kristus Penebus.

Okapi, yang turut digambarkan dalam 
logo itu melambangkan kekayaan fauna 
DRC. 

Salah satu mamalia tertua di dunia itu 
digambarkan seperti zirafah dan meru-
pakan binatang yang dilindungi kerana 
hampir pupus akibat aktiviti manusia dan 
juga menjadi sebahagian daripada budaya 
orang asli DRC. — media Vatikan

VATIKAN: “Kita berada di sini pada petang 
ini untuk memohon daripada Tuhan anugerah 
keamanan di Ukraine,” kata Kardinal Petro Pa-
rolin pada petang Rabu, 16 Mac “dan meminta 
Dia membantu setiap lelaki dan wanita yang 
muhibah untuk menjadi agen perdamaian.”

Setiausaha Vatikan, Kardinal Parolin berkata 
demikian semasa menyampaikan homilinya 
dalam Misa yang dirayakan di Basilika St Pe-
ter, yang dihadiri para pegawai diplomatik.

“Mereka yang bekerja untuk kedamaian 
menyerupai Tuhan, mengingatkan kita kepada 
Sabda Bahagia Yesus, “Berbahagialah orang 
yang membawa damai, kerana mereka akan 
disebut anak-anak Tuhan’,” ujar Kardinal Pa-
rolin.

Pada masa yang sama, Kardinal itu meng-
ingati perang yang sedang berlaku di Ukraine. 

“Kita berada di sini kerana berdoa untuk kea-
manan. Inilah keyakinan kita bahawa doa tidak 
pernah sia-sia kerana melalui doa, Tuhan dapat 
mengubah hati dan fikiran.

Merujuk kepada Injil pada hari tersebut, 

Kardinal Parolin menyatakan dua orang rasul 
Yesus, Yakobus dan Yohanes,  berusaha untuk 
duduk di sisi Yesus dalam kerajaan-Nya.

“Bagi Yesus,” kata Parolin, “kebesaran sejati 
datang melalui pelayanan rendah hati kepada 
orang lain, bukannya duduk di sebelah kanan 
Bapa dan mengejar kekuasaan. Tuhan datang 
ke dunia bukan untuk dilayani sebaliknya me-
layani. Jika kita meneladani Yesus, jika kita 
benar-benar mengamalkan kata-kata Yesus, 
bukankah semua konflik dunia akan beransur-
ansur hilang?”

Konflik bukan disebabkan politik
Dalam pembacaan pertama hari tersebut, 
menyatakan musuh-musuh Yeremia berkom-
plot untuk menentangnya. Menurut Parolin, 
masalah konflik dan peperangan bukan dis-
ebabkan politik atau ekonomi, tetapi kelema-
han rohani. Ini jelas melalui sabda Yesus ba-
hawa, “Orang yang beriman, melalui kata dan 
perbuatannya, bersaksi akan kemuliaan Tuhan 
dan tidak menindas malah mengisi dunia den-
gan keindahan, kebaikan dan kedamaian.”

Kardinal Paroline memetik firman Tuhan 
pada Perjamuan Terakhir, “Damai sejahtera Ku 
tinggalkan kepadamu, damai sejahtera-Ku Ku 
berikan kepadamu,” – inilah warisan kedama-
ian Yesus. 

“Oleh itu, mereka yang sungguh-sungguh 
mengasihi damai sejahtera Kristus; meskipun 
di tengah-tengah seribu cabaran, jadilah saksi 
damai dengan setiap hari berdoa keada-Nya, 
meskipun sedikit, demi menjadikan bumi lebih 
berbelas kasihan, dan lebih manusiawi.”   — 
media Vatikan 

Okapi dan 
kunjungan apostolik 
Sri Paus ke Congo 

Konflik disebabkan kelemahan rohani 
bukan kerana politik, ekonomi 

PHNOM PENH: Kerajaan Kemboja mengik-
tiraf sumbangan kepada masyarakat, Uskup 
Olivier Michel Marie Schmitthaeusler, vikaris 
apostolik Phnom-Penh, dalam sebuah upacara 
pada 8 Mac.

Prelatus Katolik itu menerima anugerah 
“Grand Order of National Merit” daripada 
Sam Al Say, Menteri Alam Sekitar, di Institut 
Saint Paul di wilayah Takeo.

Kerajaan mengiktiraf sumbangan Uskup 
Schmitthaeusler kepada pembangunan di 
wilayah Takeo, terutamanya dalam pendidi-
kan, seni dan budaya, kerja sosial, rawatan 
kesihatan dan khidmat masyarakat.

Raja Norodom Sihanouk telah memulakan 
penganugerahan  Darjah Kebesaran Negara 
pada 5 Oktober 1995. Ia dianugerahkan kepa-
da ketua-ketua negara asing dan warga Kem-
boja yang telah memberikan perkhidmatan 
luar biasa kepada negara.

Akhbar Khmer menulis “Anugerah Nasion-
al diberikan kepada semua usaha Gereja Kato-
lik dari 2010 hingga 2022 di wilayah Takeo.” 
Uskup Schmitthaeusler mengucapkan terima 
kasih kepada Kerajaan Diraja Kemboja ker-
ana mengiktiraf sumbangan Gereja kepada 
masyarakat tempatan.

“Gereja wujud untuk membantu orang 
yang putus asa kembali berharap,” ujar Uskup 
yang merupakan anggota kongregasi Persat-
uan Misi Asing Paris. “Ini bukan karya saya 
seorang, tetapi ini adalah karya komuniti Ka-
tolik khususnya di wilayah Takeo,” katanya.

Uskup Schmitthaeusler  yang telah diberi-
kan kerakyatan Combodia oleh kerajaan, ber-
terima kasih kepada semua umat, terutamanya 
dalam bidang pendidikan, pembangunan so-
sial, seni dan budaya.

Uskup Schmitthaeusler tiba di Kemboja 
pada tahun 1998 dan dihantar ke wilayah 

Takeo pada tahun 2002 di mana beliau men-
ubuhkan Sekolah Tinggi Profesional Saint 
Francois.

Sebelum ini, beliau juga pernah menerima 
beberapa penghormatan, seperti Pingat Ke-
besaran Negara, Darjah Diraja Sahametrei 
Grand Cross, Darjah Diraja Monisaraphon 
Grand Cross dan Pingat Emas Pembinaan Ne-
gara. — LiCASnews.com 

Kerajaan Cambodia iktiraf 
sumbangan Uskup Katolik 

Uskup Olivier Michel Marie Schmitthaeusler, 
vikar apostolik ke Phnom-Penh, menerima 
anugerah “Grand Order of National Merit” . 
Gambar LiCASnews.com 

Bapa Suci persembah Rusia, Ukraine 
kepada Hati Maria yang Tak Bernoda

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus akan mengkon-
sekrasikan Rusia dan Ukraine kepada Hati Ma-
ria yang Tak Bernoda pada hari Jumaat, 25 Mac, 
semasa Perayaan Tobat, yang dipimpin oleh Sri 
Paus jam 5.00 petang di Basilika St Peter. 

Akhbar Takhta Suci melaporkan, “Acara 
yang sama turut dijalankan di Fatima, pada 25 
Mac iaitu sempena Pesta Khabar Gembira oleh 
Kardinal Konrad Krajewski, almoner Sri Paus 
yang diutus ke Fatima.” 

Semasa penampakan Santa Perawan Maria 
pada 13 Julai 1917 di Fatima, Perawan Maria 
telah meminta agar Rusia dikonsekrasikan ke-
pada Hatinya yang Tak Bernoda. 

Jika permintaan ini tidak dikabulkan, Rusia 
akan menyebarkan “kesilapannya ke seluruh 
dunia, mempromosikan peperangan dan pen-
ganiayaan terhadap Gereja yang menyebabkan 
“yang baik” akan mati matir, Bapa Suci akan 
menanggung banyak penderitaan, pelbagai 
bangsa akan musnah.”

Selepas penampakan Maria di Fatima, pel-
bagai aksi konsekrasi kepada Hati Maria yang 
Tak Bernoda telah dilakukan. Sri Paus Pius XII, 

pada 31 Oktober 1942, menguduskan seluruh 
dunia, dan pada 7 Julai 1952, beliau mengudus-
kan rakyat Rusia kepada Hati Maria yang Tak 
Bernoda dalam Surat Apostolik beliau Sacro 
vergente anno. 

Pada 21 November 1964, Sri Paus Sto Pau-
lus VI memperbaharui konsekrasi Rusia kepada 
Hati Tak Bernoda di hadapan Bapa-Bapa Kon-
sili Vatikan Kedua. Prelatus itu juga telah men-
garang doa, “Act of Entrusment’ yang didoakan 
pada 7 Jun 1981, di Basilika St Mary Major, 
sempena Hari Raya Besar Pentakosta.

Di Ukraine, kedua-dua Uskup Katolik Ritus 
Latin dan Ritus Byzantine menyatakan rasa ter-
ima kasih mereka kepada Sri Paus Fransiskus 
yang mahu mengkonsekrasikan Ukraine dan 
Rusia kepada Hati Maria yang Tak Bernoda.

“Ini adalah acara rohani yang ditunggu-
tunggu oleh rakyat Ukraine. Sejak diceroboh 
oleh Rusia pada 2014, umat Katolik Ukraine 
telah memohon agar tindakan rohani ini 
segera diadakan bagi mencegah perang yang 
semakin teruk dan bahaya oleh Rusia.” —                                                       
media Vatikan  



Kota Kartago di 
Afrika telah di-

takluk oleh tentera 
barbar pada tahun 439. 
Penakluk mereka ada-
lah kaum Vandal. 

Kaum Vandal ini tel-
ah menangkap uskup 
dan para imam serta 
menghayutkan mereka 
ke laut dengan sebuah rakit.

Kota itu sepi tanpa Uskup selama 14 tahun. 
Kaisar Valentinian di Roma meminta kepada 
Genseric, ketua kaum Vandal pada ketika itu, 
untuk mengizinkan seorang uskup ditahbiskan 
bagi Kartago. 

Genseric setuju dan seorang imam muda 
dari kota itu dipilih. Imam tersebut disegani 
oleh para penakluk serta dicintai oleh umat 
Kristiani. Namanya dalam bahasa Latin ada-
lah “Deogratias,” yang bererti “syukur kepada 
Tuhan.” Uskup Deogratias berkarya demi 
iman serta kesejahteraan seluruh penduduk 
Kartago.

Kemudian, Genseric ke Roma untuk men-
jajah kota itu. Dia kembali ke Kartago dengan 
membawa ratusan hamba. Hamba-hamba itu 
terdiri daripada keluarga, dipisahkan dan di-
jual. 

Uskup Deogratias mendengar tragedi terse-
but. Ketika kapal-kapal yang mengangkut 
para hamba tiba di Kartago, dia membeli para 
hamba seramai yang mampu. 

Dia membebaskan banyak keluarga serta 
menggunakan Gereja bagi menampung mere-
ka. Uskup Deogratias wafat hanya tiga tahun 
selepas dilantik menjadi uskup Kartago. 

Tenaganya banyak dicurahkan untuk melay-
ani para hamba. Orang-orang yang diselamat-
kannya tidak pernah melupakannya. Beliau  
wafat pada tahun 457. 

Kenali 
Santo Anda 
St Deogratias

~ 22 Mac ~

Beato Didacus Joseph
 ~ 24 Mac ~

Beato Didacus Joseph 
dilahirkan pada 29 Mac  

1743 di Cadiz, Sepanyol. 
Dia dibaptis dengan Joseph 
Francis. Sejak kecil, Joseph 
sangat suka berdoa dan 
mempunyai altar peribadi. 

Joseph juga pernah menjadi pelayan altar 
di gereja Fransiskan Kapusin dekat rumahnya 
dan belajar mencintai Misa. Dia akan bangun 
awal pagi untuk menghadiri Misa. Dia tidak 
pernah gagal menghadiri Misa harian. Salah 
seorang imam Kapusin telah memberinya 
buku tentang kisah hidup para santo Kapusin. 

Joseph membaca buku itu berulang kali. Dia 
mula jatuh cinta dengan para kudus yang mis-
kin serta bersahaja seperti Yesus. 

Kemudian, Joseph mahu menyertai Ordo 
Saudara-Saudara Dina Kapusin (OFMCap) 
dan dia diterima lalu pergi ke Seville, Sepa-
nyol untuk tempoh latihan (novisiat). Dia me-
mulai hidup baharu dengan nama baharu iaitu 
Brother Didacus. 

Setelah ditahbis sebagai paderi, dia diu-
tus untuk mewartakan Injil Yesus. Homili-
homilinya sangat jelas serta penuh kasih 
sehingga orang senang mendengarnya dan 
Gereja menjadi padat kerana semakin ramai 
yang menyukai khutbahnya. Fr Didacus amat 
senang berkhutbah tentang Tritunggal Ma-
hakudus dan selalu siap sedia mendengarkan 
pengakuan dosa. Dia juga sering mengunjungi 
penjara, hospital dan rumah anak yatim. 

Fr Didacus wafat pada tahun 1801 dan diny-
atakan sebagai “beato” oleh Sri Paus Leo XIII 
pada tahun 1894.
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PACE BENE, Papar: 11 orang anak muda  
telah menyertai Seminar Panggilan yang 
buat pertama kalinya dianjurkan oleh  Mill 
Hill Missionary. Seminar yang membimb-
ing para pemuda itu untuk mengenali 
panggilan sebagai seorang misionari di-
adakan di Pusat Retret Pace Bene, Purak 
Papar, baru-baru ini. 

Walaupun keadaan yang sangat tidak 
baik kerana pendemik dan penambahan 
kes yang mendadak, ia tidak menghalang 
bagi 11 orang anak muda datang dan men-
genali panggilan mereka. Para peserta 
tersebut merupakan pelajar tahun tiga dan 
tahun akhir di Universiti tempatan. 

Fr Herman Menjuan MHM, rakyat Ma-
laysia pertama menjadi paderi Mill Hill 
Missionary, mengendalikan seminar itu 
dengan dibantu oleh Seminarian Chris-
tiano Sumbat.

Fr Philip Odiambo, wakil komuniti Mill 
Hill Missionary Malaysia yang kini melay-
ani di Keuskupan Sibu, sepatutnya berada 
di seminar itu untuk menyampaikan sesi, 
"Come and See” terpaksa membatalkan 
penyertaannya akibat kenaikan mendadak 
kes Covid-19 di Sarawak.  

Sesi beliau diambil alih oleh Fr Herman. 
Fr Philip yang juga Direktor Panggilan di 
Keuskupan Sibu, tetap memberikan sokon-
gan dan doanya bagi kejayaan seminar itu. 

Beberapa aktiviti telah dijalankan sema-
sa seminar tersebut iaitu sesi pengenalan 
Mill Hill Missionary, perkongsian, menon-
ton video kisah hidup seorang misionari 
dan tentang panggilan hidup. 

Seminarian Christiano mengongsikan 
panggilan misionarinya di mana beliau  
telah dihantar ke Kenya untuk menjalan-
kan pelayanan pastoral.

Di dalam sesi pengenalan "Siapakah 
Mill Mill Missonary," Fr Herman telah 
memberikan sedikit sejarah kedatangan 
Mill Hill ke Sabah pada tahun 1881. 

Dia juga menjelaskan bahawa sebagai 
seorang misionari, mereka akan melayani 
di tempat asing, di luar negara dan di tem-
pat-tempat yang memerlukan mereka.

Majoriti peserta seminar tidak menge-
nali Mill Hill Missionary dan sumbangan 
para misionari ini dalam sejarah Khabar 
Gembira di Borneo. Oleh itu mereka ber-
terima kasih kerana dapat mengenali Mill 
Hill Missionary yang telah membantu 

perkembangan iman Katolik Kristian di 
Sabah dan di dunia.

Ada di antara peserta yang tersentuh,  
teruja dan merasa tercabar dengan pen-
galaman yang telah mereka dengar dan 
yang ditonton melalui video.

Di dalam seminar ini, mereka juga da-
pat melihat kehidupan seorang misionari, 
yang hidup sederhana serta mengutama-
kan Yesus dalam pelayanan misionari 
mereka. Semua peserta seminar layak un-
tuk memasuki Mill Hill Missonary tetapi 
mereka dinasihatkan agar menghabiskan 
dahulu pengajian tinggi mereka di univer-
siti tempatan di mana Fr Philip Odiambo 
selaku Direktor Panggilan akan menjang-
kau mereka selepas ini.

Pada penghujung seminar, para peserta 
telah melawat Pusat Novis Kongregasi 
Franciscan Sisters of the Immaculate 
Conception (FSIC) yang juga terletak di 
kawasan Pace Bene, Purak.

FSIC, kongregasi tempatan Sabah tel-
ah dibentuk oleh Msgr August Wachter 
MHM, seorang Mill Hill Missionary pada 
tahun 1936. — Fr Herman Menjuan 
MHM, CS 

Pelayan Komuni Tak Lazim jaga 
keunggulan Tubuh dan Darah Yesus

Misionari Mill Hill anjur 
Seminar Kenali Panggilan

PETALING JAYA: Tiga puluh sembilan 
Pelayan Komuni Tak Lazim (PKTL) di 
Gereja Assumption, Petaling Jaya telah 
menghadiri formatif intensif dan kompre-
hensif selama tiga jam pada 5 Mac 2022, 
yang kendalikan oleh paderi paroki Fr 
Leonard Lexson dan paderi residen, Fr 
Biju Mathew.

Empat topik menarik telah disampaikan 
dalam sesi ini. Sesi pertama, Sakramen 
Ekaristi, berdasarkan Panduan Umum Mi-
sale Roma (PUMR) disampaikan oleh Fr 
Biju. Fr Biju menjelaskan secara terperinci 
peranan pelayan komuni dan menggalak-
kan mereka agar meneliti teks-teks yang 
disarankan.

Dalam sesi kedua, Fr Lexson meringkas-
kan empat prinsip dan menerangkan secara 
terperinci pelayanan pemberian  Tubuh 
dan Darah Kristus sebagai PKTL kepada 
umat sebagai “pelayanan yang diberkati.” 
Sesi kedua ini adalah sesi yang amat ber-
maklumat dan membincangkan pelbagai 
aspek  Teologi Ekaristi Katolik.

Dalam sesi ketiga, “Kualiti-kualiti se-
orang Pelayan Komuni Tak Lazim"  di 
mana prinsip-prinsip yang harus diamal-
kan pada setiap perayaan Ekaristi bagi 
memastikan pelayanan dijalankan dengan 
penuh hormat. Diterangkan juga ciri-ciri 
seorang PKTL seperti memperlihatkan 

hidup Kristian yang baik dan mencintai 
hidup berdoa.

PKTL juga diingatkan tentang kepentin-
gan persediaan rohani, teologi dan prakti-
kal yang mencukupi serta keperluan untuk 
menghadiri perjumpaan dua bulan sekali 
untuk merenung bersama memberi Tubuh 
Yesus semasa Misa serta untuk mereka 
yang sakit di rumah. Sesi ini termasuk 
penerangan tentang warna liturgi dan ba-
rangan kudus di altar. 

Dalam sesi empat, “Komuni kepada 
umat yang tidak dapat meninggalkan ru-

mah”, Fr Lexson menjelaskan Hari Min-
ggu adalah hari utama untuk membawa 
Komuni kepada umat yang sakit atau tidak 
berupaya di rumah, agar mereka tidak tera-
bai dalam kehidupan Gereja. Semua Pe-
layan Komuni Tak Lazim diharapkan da-
pat membawa Komuni kepada umat yang 
sakit atau tidak berupaya di rumah

Salah seorang peserta, Susan Fernando 
mengatakan formasi tersebut sangat ber-
makna dan menarik serta membantunya 
memahami peranan beliau sebagai seorang 
Pelayan Komuni Tak Lazim.

Fr Leonard Lexson Fr Biju Mathew



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 memperta-
hankan martabat seluruh kehidupan manusia dengan doa 

dan tindakan konkrit. Mac 20, 2022

Misa Krisma di Katedral 
St Mary Sandakan
SANDAKAN: Misa Krisma 
disambut setiap tahun semasa 
musim Pra-Paskah di mana para 
paderi memperbaharui janji ima-
mat mereka dan minyak-minyak 
diberkati oleh Bapa Uskup un-
tuk digunakan dalam pelayanan 
Sakramen Krisma, Pembaptisan 
dan Orang Sakit.  

Pada tahun ini, Keuskupan 
Sandakan merayakan Misa Kris-
ma pada 9 Mac 2022 di Katedral 
St Mary. Uskup Julius Dusin 
Gitom, memimpin Misa Krisma 
selepas  mesyuarat para paderi 
Keuskupan Sandakan. 

Dalam homilinya, beliau 
berkongsi bahawa virus Cov-
id-19 telah mengubah kehidupan 
keagamaan dan sosial umat beri-
man dan masyarakat serta mula  
menyesuaikan diri dengan norma 
baharu. 

Perayaan liturgi gereja semasa 
Hari Minggu dan ritus liturgi se-
masa Tridum Paskah tahun ini 
akan terus disambut dengan pe-
nyertaan fizikal umat beriman 
yang terbatas. 

Uskup Julius juga menya-
takan bahawa walaupun Ger-
eja telah dibuka, masih terdapat 
banyak sekatan dan SOP yang 

perlu dipatuhi. 
Beliau menjelaskan bahawa 

perayaan sakramen seperti pem-
baptisan bayi, perkahwinan, 
pengakuan dosa hanya boleh di-
lakukan selepas temu janji dan 
menjalani ujian Covid-19 terlebih 
dahulu. 

“Akibat virus ini juga, ia mem-
bataskan pergerakan para paderi 
untuk menjangkau umat di ka-
wasan terpencil, membataskan 
mereka dalam lawatan ke hos-
pital, orang tua, orang sakit, dan 
orang mati serta menghalang 
mereka untuk mendekati keluarga 
yang sedang berdukacita.”

Uskup Julius menyeru para pa-

deri agar berani dan terus berse-
mangat dalam pelayanan mereka, 
dan memperoleh kekuatan dari 
anugerah Tuhan yang tidak per-
nah berakhir. 

Prelatus itu juga menggalakkan 
para imam untuk terus menjadi 
utusan Injil dan menjalankan pe-
layanan kasih ini. 

Katanya, di sebalik ketidak-
pastian, kesukaran dan kekece-
waan, para imam perlu menegas-
kan kembali panggilan imamat 
mereka, memperbaharui janji dan 
komitmen mereka dan mereka 
pasti akan mendapat kekuatan 
daripada Tuhan untuk menerus-
kan menggembala umat Tuhan.

Misa Krisma mengingatkan 
para imam tentang pelayanan tun-
jang mereka untuk menjadi pe-
layan misteri Tuhan dan bahawa 
mereka ditahbis untuk merayakan 
Ekaristi Kudus untuk penebusan 
umat Tuhan dan dunia

Ekaristi adalah sumber dan 
puncak kehidupan Gereja dan 
kehidupan Kristian seperti yang 
dinyatakan dalam “Visi dan Misi” 
Keuskupan Sandakan.

Para imam juga diingatkan pada 
Misa Krisma ini mereka bahawa 
mereka bukan sahaja ditahbis se-
bagai gembala tetapi juga sebagai 
wakil Kristus di tengah-tengah 
umat. — diocese of sandakan

PULAU PINANG: Keuskupan 
Pulau Pinang melancarkan Kem-
pen Pra-Paskahnya pada Rabu 
Abu dengan tema, “Bersama Kita 
Memulihkan, Memperbaharui dan 
Membina Semula” yang diterajui 
oleh Caritas, Keuskupan Pulau 
Pinang. Pada tahun ini, Keuskupan 
Pulau Pinang menumpukan kepa-
da usaha ‘Memulihkan Semula’. 

Semasa menyampaikan khut-
bahnya, Ketua Keuskupan Pulau 
Pinang menyatakan bahawa tema 
tahun ini adalah selaras dengan 
apa yang dinyatakan oleh Yesus 
kepada kita — berdoa, berpuasa 
dan terlibat dalam kegiatan bera-
mal. 

“Melalui apa yang Yesus ka-
takan, dan apa yang dinyatakan 
dalam tema Pra-Paskah kita, kita 
tahu ia adalah ajakan untuk  ber-
jalan bersama. Cara kita memulih-
kan, memperbaharui dan membina 
semula tidak berdasarkan usaha 
manusia semata-mata sebaliknya 
melibatkan aksi doa, puasa dan 
bersedekah. Melalui tiga prinsip 
Pra-Paskah ini, ia merupakan cara 
untuk kita memulihkan, memper-
baharui, dan membina semula diri 

kita, keluarga kita, komuniti, Ger-
eja dan negara kita,” kata Uskup 
Sebastian.

Memetik pesan Pra-Paskah Sri 
Paus Fransiskus yang diinspirasi-
kan daripada Surat Sto Paulus 
kepada Jemaat Galatia dalam ayat 
6 bab 9, Uskup Sebastian menga-
takan Sto Paulus mengajak umat 
beriman agar tidak jemu melaku-
kan kebaikan, kerana akan tiba 
pada masanya, mereka akan men-
uai berkat atau manfaat. 

Prelatus itu juga menyentuh be-
berapa aspek yang ditekankan oleh 
Bapa Suci Fransiskus iaitu, “kita 
tidak boleh jemu — jangan pernah 
jemu berdoa, jangan pernah jemu 
memohon ampun, jangan jemu 
menghakis kejahatan dari hidup 
kita dan jangan lelah melakukan 
amal yang aktif terhadap sesama 
kita.” 

Bagaimanapun, Uskup Sebas-
tian mengakui, disebabkan oleh 
pelbagai faktor, memang ramai 
yang keletihan sama ada dari segi 
fizikal, minda, roh mahupun emo-
si.

Namun, Uskup Sebastian mem-
beri petikan Injil Matius 11: 28-30 

sebagai penghiburan dan kekuatan 
kepada umat, di mana Yesus me-
manggil semua orang yang letih 
dan lesu untuk datang kepada-Nya 
supaya Dia dapat memberi mereka 
kelegaan. 

“Jika kamu letih dan hilang 
motivasi untuk berbuat baik, ber-
jalanlah dengan Roh Kudus, bu-
kan dengan kekuatan sendiri agar 
kamu dapat berehat. 

“Kemudian, bagi kita yang 
masih bertenaga, kita akan dip-
ulihkan, diperbaharui dan dibina 
semula melalui doa, puasa dan 
bersedekah. Kita akan melakukan-
nya bersama-sama sebagai Tubuh 
Kristus. 

"Kami akan melakukannya un-
tuk anda dan bersama anda jika 
anda tidak dapat melakukannya  
atas pelbagai sebab. Anda tidak 
bersendirian semasa anda berehat. 
Apabila anda pulih, anda boleh 
menyokong semula saudara dan 
saudari anda.” 

Pelancaran Kempen Pra-Paskah 
dimulakan dengan ucapan raka-
man Bapa Uskup yang bercakap 
tentang kepentingan untuk berger-
ak maju bersama-sama selepas 
mengharungi masa yang sukar. 

Uskup Sebastian juga menyata-
kan keperluan untuk memulihkan 
dan memelihara bumi, tempat 
tinggal kita bersama.

KOTA KINABALU: Setelah 
konsultasi bersama Badan Pe-
nasihat, Uskup Agung John 
Wong Soo Kau DD, di Keusku-
pan Agung Kota Kinabalu, telah 
bersetuju untuk mentahbis em-
pat diakon ini ke Jabatan  Ima-
mat, pada tarikh dan masa beri-
kut: 

1) Diakon 
Sylvester Wong 
Vun Cheong
Tempat: 
Katedral 
Hati Kudus, 
Karamunsing
Tarikh: 24 Jun 
2022
Masa: 10.00 pagi

2) Diakon Terans Thadeus
Tempat: Gereja 
Holy Rosary, 
Limbahau
Tarikh: 
16 Julai 2022
Masa: 10.00 
pagi

3) Diakon Lasius 
Gantis
Tempat: Gereja 
Sacred Heart, 
Inobong
Tarikh: 
4 Ogos 2022
Masa: 10.00 pagi

4) Diakon Peter Chung Pit 
Soon
Tempat: Gereja 
St John, Tuaran
Tarikh:   
22 Ogos 2022
Masa:    
10.00 pagi

Hukum Kanonik mewajibkan 
umat Katolik untuk mendedah-
kan sebarang halangan atau 
keadaan yang menghalang 
calon-calon di atas daripada 
menerima Orde Suci, dan harus 
menghubungi Pejabat Uskup 
Agung @ 088-211722, atau 
paderi paroki yang berkenaan, 
dengan maklumat tersebut den-
gan kadar segera.

Marilah kita memberi sokon-
gan doa kepada para calon 
sementara mereka memper-
siapkan diri untuk pelayanan 
imamat di dalam Keuskupan 
Agung Kota Kinabalu.

Marilah juga kita berdoa un-
tuk lebih banyak panggilan ke-
pada kepaderian. Tuhan mem-
berkati Keuskupan Agung kita.

 
Dikeluarkan oleh:
Pejabat Uskup Agung John 
WongKeuskupan Agung Kota 
Kinabalu

Usaha ‘pemulihan semula’ perlu berjalan 
dengan Roh Kudus

Pengumuman 
pentahbisan 

paderi 
Keuskupan KK 


