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Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia ada-
lah ciptaan baharu: yang lama sudah berlalu, 
sesungguhnya yang baharu sudah datang. 
Dan semuanya ini dari Tuhan, yang dengan 
perantaraan Kristus telah mendamaikan kita 
dengan diri-Nya dan yang telah mempercaya-
kan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 
Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan diri-
Nya ...                                 2 Korintus 5:17 - 19
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KOTA VATIKAN: Para 
paderi harus cuba mem-
bantu memperlihatkan 

wajah sebenar gereja — sebagai 
rumah yang terbuka, mengalu-
alukan sesama untuk masuk ke 
rumah yang didiami oleh Tuhan 
dan dimeriahkan dengan kasih 
sayang, kata Kardinal Mario 
Grech, setiausaha agung Sinode 
para Uskup, dan Uskup Agung 
Lazarus You Heung-sik, prefek 
kepada Kongregasi Vatikan untuk 
para Klerus. 

“Kita semua tahu bahawa dunia hari ini 
sangat memerlukan persaudaraan. Tanpa 
disedari, dunia mendambakan untuk berte-
mu Yesus,” kata mereka dalam surat kepada 
para paderi sedunia, termasuk para uskup 
dan kardinal. 

Untuk membantu orang menemui Yesus, 
paderi “perlu mendengar Roh Kudus  bersa-
ma-sama dengan seluruh umat Tuhan, untuk 
memperbaharui iman kita dan mencari cara 
dan bahasa baharu untuk berkongsi Injil den-
gan saudara dan saudari kita," tulis mereka.

Inilah objektif tepat proses sinodal yang 
telah dinyatakan oleh Sri Paus Fransiskus 
— “untuk menetapkan, berjalan bersama, 
mendengar antara satu dengan yang lain, 
berkongsi idea dan projek, untuk memper-
lihatkan wajah sebenar gereja: sebuah ‘ru-
mah’ yang didiami oleh Tuhan, rumah yang 
mesra dengan pintunya yang terbuka untuk 
mengalu-alukan kedatangan semua orang 
dan dihidupi dengan hubungan persau-
daraan,” tulis mereka.

Surat tersebut dikeluarkan pada 19 Mac, 
pada Pesta Sto Joseph yang mengajak para 
paderi di seluruh dunia untuk memainkan 
peranan aktif mereka kepada proses sinode 
yang berterusan, khususnya melalui pengli-
batan yang lebih besar dan mendengar umat 
awam, serta mereka yang terabai dan ber-
sama semua orang yang berkehendak baik. 

Proses sinodal, “adalah sesuatu yang ba-
haru, yang boleh membangkitkan semangat 
tetapi pada yang sama menimbulkan kekeli-
ruan namun mengamalkan sinodaliti, iaitu, 
“berjalan bersama,” merupakan cara hidup 
gereja pada milenium pertama. 

Kardinal dan uskup agung itu menye-
naraikan beberapa ketakutan yang mungkin 
dialami oleh para paderi dalam memastikan 
proses sinodaliti ini membuahkan hasil. Ada 
risiko di mana proses ini hanya akan men-
jadi latihan teori atau intelektual di mana 
Roh Kudus tidak didengari dan tiada apa-
apa yang berubah. 

“Oleh itu, daripada menjemput anda 
untuk memperbanyakkan aktiviti, para 
paderi lebih digalakkan untuk mencari 
jawaban melalui penyertaan dan perkong-
sian dalam komuniti anda serta menghar-
gai di mana terdapat sinodaliti yang telah 

mengambil tempat. 
Ketakutan lain mungkin adalah “apakah 

peranan kita sebagai pemimpin dan sebagai 
pelayan tertahbis dengan penekanan yang 
diperbaharui diberikan pada “imamat umum 
orang yang dibaptis dan pada ‘sensus fidei’ 
umat Tuhan,” kata mereka. 

Ini adalah mengenai “menemui persa-
maan asas semua orang yang dibaptis dan 
merangsang semua orang beriman untuk 
mengambil bahagian secara aktif dalam per-
jalanan dan misi gereja serta membantu ka-
risma istimewa para pelayan tertahbis untuk 
melayani, menguduskan dan menghidupkan 
umat Tuhan ... tampil ke hadapan dengan 
cara yang baharu.”
 “Mari kita berusaha untuk memastikan ba-
hawa perjalanan kita harus diiringi dengan 
semangat saling mendengar dan menerima 
serta dipandu oleh Firman Tuhan,” ujar Kar-

dinal Grech dan Uskup Agung You. 
“Sebagai paderi, kita boleh melakukan 

banyak perkara supaya cinta kasih boleh me-
nyembuhkan hubungan dan menyembuhkan 
luka yang sering menjejaskan struktur ger-
eja, agar umat dapat merasai kegembiraan 
sebagai sebuah keluarga besar, berjalan ber-
sama, mengingati bahawa kita adalah anak-
anak kepada Bapa yang Satu serta menjadi 
saudara dan saudari kepada sesama – ini 
semua bermula dengan persaudaraan para 
paderi,” kata mereka.

“Sinodaliti sesungguhnya adalah pang-
gilan Tuhan untuk gereja milenium ketiga. 
Berjalan ke arah ini tidak akan terlepas dari 
persoalan, keletihan dan keraguan,  tetapi 
kita boleh yakin bahawa ia akan kembali 
kepada kita seratus kali ganda dalam per-
saudaraan dan dalam buah-buahan hasil dari 
penginjilan,” tulis mereka. — CNS

Sinodaliti, panggilan sejati 
Tuhan untuk Gereja 

Paderi diseru untuk memperlihatkan wajah sejati Gereja yang mengalu-alukan dan dimeriahkan dengan kasih sayang. (Kredit Gambar: KOMSOS 
Keuskupan Keningau)

ROMA: Konsili Konferensi para Uskup 
Eropah (CCEE), organisasi yang mewak-
ili Gereja Katolik di 45 negara di seluruh 
Eropah, dan Konferensi Gereja-gereja 
Eropah (CEC), bersama 114 gereja dari 
tradisi Ortodoks, Protestan dan Anglikan di 
seluruh Eropah, telah mengeluarkan deklar-
asi bersama mengenai perang di Ukraine.

Para pemimpin Gereja menggesa pem-
impin dunia dan masyarakat antarabangsa 
untuk melakukan segala yang mungkin 

“bagi mengakhiri perang  yang memusnah-
kan nyawa dan menyebabkan penderitaan  
tidak terperi.” Pewartaan bersama itu dike-
luarkan selepas mesyuarat tahunan mereka 
yang berlangsung di Bratislava pada 21 
Mac.

Mereka menekankan bahawa jantung 
iman Kristian adalah perdamaian dan kea-
manan. Memetik Fratelli tutti (238) yang 
mengatakan, “Yesus tidak pernah mempro-
mosikan keganasan dan tidak pernah meng-

galakkan sikap tidak bertoleransi. Yesus se-
cara terang-terangan mengutuk penggunaan 
kekerasan untuk menundukkan orang lain.” 

Para pemimpin Gereja ini juga menegas-
kan bahawa “agama tidak boleh diperguna-
kan sebagai alat  membenarkan peperangan 
dan keganasan.”

Mereka turut sebulat suara mengecam 
pencerobohan Rusia terhadap Ukraine. 
Mereka mendesak semua pemimpin agama 
dan politik agar berusaha mengaktifkan 

dialog dan mempromosi keamanan yang 
berkekalan.

Mereka juga mengungkapkan rasa terima 
kasih atas usaha serta bantuan dari gereja 
tempatan dan serantau, NGO, dan pihak 
berkuasa kerajaan dalam menjaga mereka 
yang melarikan diri dari peperangan. Para 
pemimpin Gereja menyatakan sokongan 
mereka terhadap rakyat Rusia “yang berani 
membantah pencerobohan Rusia ke atas 
Ukraine”. — media Vatikan 

Yesus tidak pernah mempromosikan peperangan, keganasan 



Pertahankan etika asas peraturan kasih 
Sedarkah kita, bila kita kehilan-

gan semangat menghormati 
antara sesama? Sedarkah kita, bi-
lakah kita kehilangan semangat 
menghormati, sikap yang diajar ke-
pada kita sejak kecil untuk meng-
hormati orang lain biar pun kita 
tidak menyukai orang itu, tetapi 
kita masih perlu memaniskan wa-
jah, berbudi bahasa dan sopan? 

Kami telah kehilangan sebaha-
gian besar sikap mulia itu. Dari 
peringkat tertinggi dalam kerajaan 
hinggalah ke platform  media so-
sial, kita menyaksikan rasa hormat 
ini telah mati, budi bahasa yang 
teruk dan kejujuran yang palsu. 
kematian rasa hormat, budi bahasa 
dan kejujuran asas. 

Nampaknya, tiada siapa yang 
boleh dipersalahkan ke atas hi-
langnya adab yang paling asas. 
Perkara yang biasa kita lakukan, 
jika kita mendapati tidak ada rasa 
hormat ialah menghukum anak-
anak kita (khususnya ketika mere-
ka menyapa dengan biadap, meng-
hina, mengejek, berbohong, dan 
tidak menghormati orang lain se-
cara terang-terangan) masih boleh 
diterima dalam arus perdana. 

Lebih membimbangkan, dari 
sudut moral, kita menganggap ini 
wajar dilakukan. Menunjukkan 
kesopanan, berbudi bahasa dan 
menghormati tidak lagi dinilai se-
bagai kebaikan tetapi sebagai kele-
mahan. Adab budi pekerti telah  
mati.

Apa yang menyebabkan ke-
matian adab ini? Bagaimana kita 
telah berubah dari etika kesopanan 
kepada apa yang berlaku di media 

sosial hari ini? Siapa yang memberi 
kita kebenaran, hubungan dengan 
masyarakat dan pengudusan, untuk 
melakukan ini?

Blaise Pascal pernah menulis ka-
ta-kata terkenal ini bahawa “lelaki 
tidak pernah melakukan kejahatan 
sepenuhnya dan ceria apabila dia 
berakar pada iman agamanya.” 

Ramai orang memetik kata-kata 
ini selepas serangan pengganas 
September 9/11, di mana mereka 
mengakui, dalam Islamisme radi-
kal di mana pembunuhan besar-
besaran adalah wajar dan dianggap 
perlu dalam nama Tuhan.

Sesungguhnya, lebih mudah 
untuk melihat ini pada orang lain 
kerana, seperti yang Yesus katakan, 
lebih mudah untuk melihat selum-
bar di mata saudara anda daripada 
balok di mata sendiri. 

Keyakinan palsu yang sama, 
memberi kebenaran moral kepada 
pengganas Islam untuk melindungi 
semua etika kesopanan yang telah 
berakar umbi di mana-mana hari 
ini. 

Kenapa? Keghairahan agama 
dan keyakinan tinggi seseorang 
itu boleh menjadi ‘buruk’ kerana 
ia membenarkan dari sudut moral, 
untuk tidak menghormati, tidak ju-
jur, dan tidak sopan atas nama ke-
benaran, kebaikan, dan Tuhan. Ini 
membenarkan dirinya sebagai nabi, 
sebagai pelindung dan pejuang ke-
benaran.

Ini memang sebuah hakikat. Ke-
bencian dan rasa tidak hormat sen-
tiasa bertentangan dengan nubua-
tan. Seorang nabi, kata Daniel 
Berrigan, berikrar untuk mengasihi, 

bukan membenci. Seperti Yesus, 
seorang nabi yang menangis dalam 
kasih ke atas mana-mana “Yerusa-
lem” yang memperlihatkan kepe-
nuhan nubuat bahawa Dia dibenci 
dan ditolak. 

Seorang nabi tidak pernah 
mengekang mandat tegas atau tidak 
akan lemah dalam prinsipnya ba-
hawa kita perlu sentiasa menghor-
mati dan jujur, tidak kira apa pun 
sebabnya. Baik masyarakat atau 
kekudusan, seharusnya tidak ada 
pengecualian dalam peraturan budi 
pekerti asas manusia. 

Ramai orang berdebat menen-
tang ini, menunjukkan bahawa 
Yesus sendiri boleh menjadi sangat 
marah terhadap mereka yang me-
nentangnya. Dia boleh mengeluar-
kan kata-kata kesat, dikatakan tidak 
menghormati dan tidak berbudi 
bahasa. 

Lebih-lebih lagi, di sebalik 
cabaran-Nya terhadap mereka yang 
menentangnya, sentiasa ada kasih 
sayang empatik ibu bapa terhadap 
anak yang terasing, bukan keburu-

kan yang anda lihat hari ini dalam 
pentadbiran kerajaan kita, dalam 
media sosial, dan dalam kebencian 
yang memandang anda dengan pe-
nuh benci -  sering kita lihat antara 
pelbagai puak ideologi hari ini.

Kebenaran boleh menjadi yang 
tidak sedap didengar dan mencabar 
kita ia tidak ada kena mengena den-
gan menghormati. 

Ketiadaan rasa hormat adalah 
tanda bahawa ada sesuatu yang 
tidak betul, bahawa seseorang itu 
tidak mempunyai landasan moral 
yang tinggi, dan dalam hal ini se-
seorang itu bukan bercakap untuk 
Tuhan, kebenaran, dan kebaikan. 

Menentang peraturan cinta yang 
paling asas bermakna kita ada-
lah nabi palsu, yang terperangkap 
dalam kepentingan diri sendiri dan 
angkuh. 

Bukan mudah untuk mengekalkan 
keseimbangan pada masa yang 
getir ini. Godaan untuk men-
inggalkan ideologi atau kerana 
mahu ‘mengampu’ pihak tertentu, 
sesungguhnya adalah godaan sukar 
dilawan.

Walau bagaimanapun, tidak kira 
dari sisi mana kita ‘meluncur’, ke 
bawah, ke kanan atau ke kiri, akan 
selalu ada bahawa yang kesat, 
ketidaksopanan, tidak menghorma-
ti dan selalu berlaku ketidakjujuran. 

Kelemahan-kelemahan ini dapat 
dilihat di kalangan orang-orang 
yang menentang Yesus, bahawa 
mereka percaya mereka boleh 
melakukan hal-hal itu (menghina, 
mengherdik, ganas) atas nama Tu-
han. 

Pada masa sukar, diselubungi 

dengan kebencian dan pembohon-
gan, dan mendapati diri kita berada 
di pihak yang bertentangan antara 
satu sama lain, ini boleh meng-
goda kita untuk bertindak spontan 
seperti menyapa seseorang dengan 
tidak hormat, tidak bersopan san-
tun, tidak berbudi bahasa dan tidak 
jujur. 

Namun ironinya, kita dipang-
gil untuk memperbaiki nilai-nilai 
itu dengan menghadapi ketidak-
sopanan dengan kesopanan, tidak 
menghormati dengan menghorma-
ti, rasa kedekut dengan kemurahan 
hati. 

Memandangkan sikap tidak 
menghormati ini semakin memun-
cak, Tuhan memanggil kita untuk 
lebih berhati-hati, lebih teliti, dan 
tidak berkompromi berbanding 
dalam hal menghormati sesama, 
berbudi pekerti dan murah hati. 

Kita berharap untuk menghabis-
kan hayat kita dengan ‘makan ber-
sama’ dengan sesama di meja yang 
sama. Tetapi kita tidak bersedia un-
tuk duduk dan makan bersama den-
gan mereka yang membenci, yang 
tidak menghormati, tidak jujur dan 
enggan bekerjasama, mungkin juga 
takut semasa duduk bersama, orang 
lain akan melakukan keganasan 
atau menguasai kita. 

Pada akhirnya, tidak semua orang 
di meja itu akan menyukai satu 
sama lain untuk selama-lamanya, 
tetapi, jika kita dapat duduk seme-
ja, pada sisi yang lain, setiap orang 
akan cuba menjadi yang terbaik, 
menghormati dan jujur. — Hakcip-
ta Terpelihara 1999-2022@Fr Ron 
Rolheiser 

Salah satu bakat Yesus yang 
sungguh luar biasa adalah 

kemahiran-Nya untuk bercerita. 
Memang tidak mudah untuk 
menilai mana satu koleksi cerita-
Nya yang terbaik terdapat dalam 
Injil. Tetapi cerita-Nya dalam 
Injil hari ini boleh dikatakan 
sebagai salah satu cerita-Nya 
yang terpilih, iaitu tentang 
perumpamaan anak yang hilang.

Tokoh utama dalam cerita 
tersebut adalah bapa yang mem-
beri perhatian penuh dan tanpa 
pilih kasih kepada kedua anaknya 
yang tidak bersyukur atas kebai-
kannya itu. Beliau sangat bermu-
rah hati, memberi kebebasan dan 
mengampuni kepada anaknya 
yang bongsu dan menahan diri, 
sabar dan memberi penghiburan 
kepada anaknya yang sulung. 

Walaupun anaknya yang bong-
su itu merupakan anak yang 
hilang dan yang sulung selalu 
merasa dihantui oleh rasa tidak 
aman dan tidak dipedulikan alias 
paranoid, namun ayah yang pri-
hatin itu memahami dan tetap 
menyokong kedua-dua orang 
anaknya dengan penuh kasih 
yang tidak berbelah bagi.

Sebenarnya ada banyak bentuk 
pengajaran yang boleh kita timba 
daripada cerita yang sungguh 
menarik ini, tetapi pada masa 
Pra-Paskah ini, kisah ini menye-

darkan kita untuk kembali kepada 
Tuhan ,  Bapa  yang  Maha 
Pengasih itu tanpa was-was. 

Kasih Tuhan tidak sama den-
gan kasih manusia yang biasanya 
mempunyai syarat dan had tert-
entu. Saya pernah mendengar 
seorang paderi bercerita tentang 
kisah seorang askar semasa 
perang di Vietnam. 

Menurutnya, pada suatu hari 
askar tersebut menelefon ibunya 
mengatakan bahawa dia dibenar-
kan pulang lebih awal daripada 
yang dijadualkan.

 Si ibu sangat gembira dengan 
perkhabaran itu. Namun si anak 
mengatakan, dia akan pulang ber-
sama sahabatnya. Si ibu terus 
bersetuju.

Tetapi apabila si anak mengata-
kan sahabatnya telah cacat akibat 
peperangan, si ibu tergagap dan 
berat hati serta memberi alasan 
mungkin si ayah atau masyarakat 
tidak dapat menerima sahabat 
anaknya.

Kemudian pada lewat tengah 
malam, si ibu tersebut mendapat 
panggilan telefon dari hospital, 
“Polis menghantar mayat seorang 
pemuda yang tidak berkaki, tanpa 
tangan kanan, muka cacat dan 
mata buta sebelah. Dia telah 
menembak kepalanya. Kad pen-
genalannya mengatakan dia ada-
lah anak anda.”

Seandainya anak tersebut 
berterus terang tentang keadaann-
ya yang sebenar, pasti sang ibu 
tidak menolaknya untuk pulang. 

Namun kisah yang sungguh 
menyedihkan ini menyatakan 
betapa lemahnya sikap manusia 
yang suka pilih kasih. Bahawa 
kita dapat menerima sesama kita 
hanya jika dia bersesuaian den-
gan keinginan kita, tidak menyu-
sahkan kita dan kita mendapat 
sesuatu keuntungan daripada 
mereka. Cinta kasih seperti ini 
adalah bersifat mementingkan 
diri sendiri dan bersyarat.

Kurang pemahaman tentang 
nilai cinta kasih yang sebenar 
membuat kita merasa tidak sela-
mat dan tidak jujur. Kita takut 
tidak dihargai. Hati kita mudah 
dilukai oleh sikap-sikap sesama 
yang seakan-akan mengutuk kita. 
Akibatnya, kadang-kadang kita 
berlagak seperti orang lain hanya 
kerana ingin diberi perhatian oleh 
sesama. 

Namun, semua lagak yang 
bukan diri kita sebenarnya, tidak 
akan dapat memuaskan hati 
semua orang termasuk orang-
orang yang dekat dengan kita.

Betapa seronoknya jika kita 
dikasihi oleh sesama kita apa 
adanya – menerima segala kele-
mahan dan kekurangan kita. 
Terdapat rasa kehausan dan 

kelaparan terhadap keprihatinan 
dan cinta kasih yang memuaskan 
jauh di dalam hati nurani kita.

Yesus dalam Injil pada hari ini 
menceritakan pada kita bahawa 
Tuhan kita di syurga mengasihi 
kita tanpa syarat, tanpa had, 
tanpa was-was. 

Mungkin kita seperti si anak 
bongsu, tidak puas hati tinggal di 
rumah, bebas dan tidak bertang-
gung jawab. Mungkin dia tidak 
bermaksud menghina bapanya, 
tetapi dengan meminta bahagian 
harta untuk dirinya sendiri ber-
makna dia secara tidak langsung 
menganggap bapanya sudah 
mati. Pasti sang bapa tersebut 
merasa sedih dengan perlakuan 
tersebut tapi dia faham dan men-
unaikan kehendaknya.

Apakah kita tidak sama dengan 
si anak sulung yang bersikap ter-
tutup, tidak sosial, penakut dan 
iri hati terhadap sesama? Seperti 
si anak sulung itu, ketika ini 
mungkin kita merasa selamat 

hanya dengan cara mengumpul-
kan wang dengan cara apa juga 
cara – halal dan tidak halal. 
Selalu berfikir bahawa orang-
orang yang bersikap baik pada 
kita itu hanyalah orang-orang 
yang mahu mengambil kesempa-
tan pada diri kita. 

Kalau begitu, maka Pra-Paskah 
pada tahun ini mengajak kita 
untuk terbuka, berkomunikasi 
dan saling berkongsi dengan 
sesama kita kerana sedar bahawa 
mereka mengasihi kita dan baha-
wa Tuhan sungguh mengasihi 
kita apa adanya tanpa was-was.

Sama ada kita seperti si anak 
bongsu ataupun si anak sulung, 
kita tidak perlu merasa ditolak 
oleh Tuhan. Walaupun dosa kita 
telah membuat Yesus mati di 
kayu salib, tetapi Dia tetap men-
jemput kita untuk kembali pulang 
kepada-Nya pada bila-bila masa. 
Apa pun yang terjadi, marilah 
k e m b a l i  k e p a d a - N y a .  —               
santapan rohani 

HARI MINGGU KEEMPAT
PRA-PASKAH (C)

YOSEA 5:9A. 10-12;
2 KORINTUS 5:17-21;

INJIL LUKAS 15:1-3,11-32

Fokus pada tiga amal Pra-Paskah 
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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: Keldai dikenali sebagai binatang yang 
lemah, lambat dan bodoh. Tetapi dalam Alkitab, 
Tuhan menggunakan keldai dalam pelbagai kes-
empatan. Contohnya, Tuhan Yesus menunggangi 
keldai untuk masuk Yerusalem. Apakah penggu-
naan binatang keldai ini ada simbol atau mak-
sudnya? 

Jawaban: Pandangan terhadap keldai (Equus 
asinus) sebagai binatang yang lemah, lambat dan 
bodoh merupakan kesan pandangan orang yang 
terburu-buru membuat kesimpulan. 

Sebenarnya, keldai bukan binatang yang seperti 
dikatakan orang tersebut. Keldai memiliki kemam-
puan yang tidak terduga iaitu memiliki kemampuan 
untuk mengangkut barang-barang berat dibanding-
kan kuda. Sejak zaman lampau, keldai menjadi alat 
kemudahan yang penting sama seperti kuda. 

Namun, antara keldai dan kuda, kuda lebih digu-
nakan sebagai kendaraan berperang oleh pemimpin 
atau raja.

Kini, “Mengapa Yesus memilih keldai untuk 
masuk ke Yerusalem?” “Apakah ada kaitannya 
dengan pemahaman keldai di atas?” Ramai orang 
keliru mengapa Yesus menunggang keldai, kerana 
keldai dikaitkan dengan ‘binatang bodoh dan lam-
bat’ lagipun Dia adalah Raja.  

Tentu ini membuat seorang yang berpandangan 
secara umum melihat apa yang dilakukan Yesus 
itu tidak benar. Namun, menunggang keldai bagi 
Yesus bukanlah mengenai layak atau tidak layak 
sebagai seorang Raja. 

Bagi bangsa Israel, jika Yesus menunggang kuda, 
ia merupakan suatu simbol akan harapan bagi mere-
ka. Maka, keldai yang dikatakan bodoh, lemah, dan 
lambat itu memiliki makna yang dalam, yang mahu 
ditunjukkan oleh Yesus ketika memasuki gerbang 
Yerusalem.

Pertama, dalam Kitab Zakharia ada nubuat yang 
memperlihatkan ciri khas unik dan luar biasa dari 
seorang Raja Israel yang disebut Mesias, iaitu men-
unggang seorang keldai. Dikatakan: “Bersorak-
sorailah dengan nyaring, hari puteri Sion, bersorak-
sorailah, hai puteri Yerusalem! Lihat, rajamu datang 
kepadamu; dia adil dan jaya. Dia lemah lembut dan 
mengendarai seekor keldai, seekor keldai beban 
yang muda” (Zak 9:9). 

Di sinilah inti dari makna di sebalik penggunaan 
keldai oleh Tuhan Yesus. Dia hendak memenuhi 
apa yang telah dibuatkan kepada orang Israel. Dia 
mahu menunjukkan bahawa Sang Mesias itu tel-
ah datang. Maka, tidak hairan dalam Injil Matius 
digambarkan bahawa ketika Tuhan Yesus memasu-
ki gerbang Yerusalem, “Orang banyak yang sangat 
besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di 
jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari 
pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan” (Mat 
21:8).

Selain hendak menunjukkan Yesus sebagai Me-
sias yang dinubuatkan oleh Nabi Zakharia, penggu-
naan keldai oleh Yesus masuk ke Yerusalem adalah 
menggambarkan karakter Raja Israel yang dinanti-
nantikan tersebut, iaitu Raja yang bukan membawa 
perang tetapi membawa damai. 

Hal ini disebabkan bahawa pada waktu itu, ketika 
bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi, muncul 
kaum Zelot yang percaya bahawa Sang Mesias 
datang untuk melawan bangsa Romawi. Akan te-
tetapi, hal tersebut disangkal Yesus sendiri dengan 
menunggang keldai ini. 

Dia menunjukkan dengan tindakan-Nya tersebut 
sebagai pemenuhan apa yang dinubuatkan oleh 
Nabi Yesaya bahawa “Sebab seorang anak telah 
lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan 
untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas ba-
hunya, dan Namanya disebutkan orang: Penasihat 
Ajaib, Tuhan yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja 
Damai” (Yes 9:6).

Dan akhirnya gambaran Yesus menunggang 
keldai untuk masuk ke Yerusalem adalah hendak 
menegaskan keberpihakan Sang Raja Damai yang 
diharapkan oleh bangsa Israel. Yesus tidak berpihak 
bagi kaum yang berkuasa tettapi bagi kaum yang 
menderita dan miskin seperti yang selalu dikata-
kan-Nya: “Bukan orang sihat yang memerlukan 
tabib, tetetapi orang sakit; Aku datang bukan untuk 
memanggil orang benar, melainkan orang berdosa” 
(Mrk 2:17).” 

Maka, tepatlah bahawa keldai yang kesannya bo-
doh dan lemah itu ternyata sangat membantu manu-
sia dalam membawa beban. Demikian pula, Tuhan 
Yesus yang adalah Raja itu tampak lemah dan tidak 
memiliki kekuatan, ternyata memberikan penebu-
san dan keselamatan bagi umat manusia. — Fr 
Yohanes Benny Suwito, Institut Teologi Yohanes 
Maria Vianney, Surabaya, hidupkatolik.com 
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Keldai: sebenarnya bawa maksud yang tidak dijangka 

KUALA LUMPUR: Bersama dengan Bapa 
Suci Fransiskus, para paderi dan umat di selu-
ruh dunia, Uskup/Agung Malaysia menyertai 
Aksi Konsekrasi Rusia dan Ukraine kepada 
Hati Santa Perawan Tidak Bernoda pada Ju-
maat, 25 Mac sempena Hari Raya Khabar Su-
kacita.

Keuskupan Agung Kuala Lumpur
Beberapa hari sebelum Hari Raya Khabar 
Sukacita, Uskup Agung Julian telah meminta 
semua umat beriman di Keuskupan Agung 
Kuala Lumpur untuk mengikuti Saat Teduh 
selepas Ibadat Jalan Salib dan Misa (atau pada 
bila-bila masa yang sesuai).

Bagi umat yang tidak dapat menyertai Misa 
atau Ibadat Jalan Salib secara fizikal, mereka 
berpeluang menyertai doa dalam talian yang 
dipimpin oleh Uskup Agung Julian dan Uskup 
Agung Wojciech Załuski, Nunsio Apostolik ke 
Malaysia.

Keuskupan Pulau Pinang
Dua ibadat untuk aksi doa ini telah diada-
kan pada tengah malam, 26 Mac di Katedral 
Roh Kudus Pulau Pinang dan Basilika Kecil 
Sta Anna, Bukit Mertajam. Uskup Sebastian 
memimpin upacara ini di Katedral Roh Kudus. 

Prelatus itu juga amat mengalakkan umat di 
Pulau Pinang, Perak, Perlis, Kedah dan Kelan-
tan agar menyertai upacara Konsekrasi ber-
sama Sri Paus Fransiskus pada 12.00 tengah 
malam, 26 Mac di Vatikan. 

Keuskupan Melaka-Johor
Uskup Bernard Paul memimpin umat beriman 
dalam Misa Konsekrasi pada petang 25 Mac, 
di Chapel, Pusat MAJODI. Sebelum itu, Bapa 
Uskup bersama sebilangan umat, melakukan 
Ibadat Jalan Salib disusuli dengan Misa Ku-
dus, Adorasi, doa konsekrasi dan diakhiri den-
gan Benediktus.

Keuskupan Agung Kota Kinabalu
Pada 25 Mac, semua Misa di Keuskupan 
Agung adalah khusus untuk perdamaian di 
Ukraine dan mengkonsekrasikan Rusia dan 
Ukraine kepada Hati Perawan Maria yang Tak 
Bernoda. 

Selain itu, ramai umat yang menyertai si-

aran langsung dalam talian Ibadat Doa yang 
diadakan di Katedral St John Kuala Lumpur, 
pada jam 8.00 malam, Mac 25 yang dipimpin 
oleh Uskup Agung Wojciech Zaluski, Duta 
Vatikan ke Malaysia dan Uskup Agung Julian 
Leow dari Katedral St John kemudian meny-
ertai upacara doa oleh Bapa Suci Fransiskus di 
Basilika Sto Petrus melalui platform YouTube 
pada jam 12.00 tengah malam, 26 Mac.

Sempena hari itu juga, umat diminta berp-
uasa dan berdoa Rosari demi keamanan dunia, 
terutama di timur Eropah.

Keuskupan Keningau 
Uskup Cornelius Piong mengajak para paderi, 
religius dan kaum awam bagi mengkhususkan 
intensi 25 Mac untuk keamanan, agar para 
pemimpin berkenaan dilindungi dari kuasa 
kejahatan dan kezaliman, seperti yang berlaku 
dalam serangan Rusia terhadap Ukraine.

Prelatus itu telah meminta agar umat, di 
peringkat paroki, sama ada menghadiri Misa 
Senja pada 24 Mac atau Misa pagi pada 25 
Mac. Umat juga berdoa Rosari sebelum Ibadat 
Jalan Salib pada 25 Mac, menyerahkan Rusia 
dan Ukraine ke dalam perlindungan Bonda 
Keamanan.

Di peringkat KKD dan keluarga, Uskup 
Cornelius mengalakkan umat untuk berdoa 
Rosari bagi intensi yang sama.

Manakala, di Rumah Retret Keuskupan 
Keningau Tatal, intensi Adorasi dari 21 hingga 
26 Mac adalah untuk perdamaian dunia, khu-
susnya Ukraine dan Rusia.

Keuskupan Sandakan
Uskup Julius Dusin Gitom telah menyeru se-
luruh paroki untuk menyertai Bapa Suci dalam 
Aksi Konsekrasi Rusia dan Ukraine kepada 
Bonda Maria.

Di Katedral St Mary, Sandakan, Misa 
Mengkonsekrasi Rusia dan Ukraine kepada 
Hati Maria Tak Bernoda telah diadakan pada 
jam 6.00 petang. Ibadat Jalan Salib pada hari 
itu juga didedikasikan untuk intensi perdama-
ian Sri Paus Fransiskus. 

Prelatus itu juga meminta umat beriman ber-
doa Rosari bersama keluarga dan dalam KKD.

Keuskupan Agung Kuching
Uskup Agung Kuching, Simon Poh, menyeru 
umat beriman untuk menyertai ibadat yang 
disiarkan dari Keuskupan Agung Kuala Lum-
pur dalam talian, di Katedral St John Kuala 
Lumpur dan pada tengah malam, menyertai 
Misa yang dipimpin oleh Sri Paus Fransiskus.

Pada setiap Misa pada Hari Raya Besar 
Khabar Sukacita Tuhan, 25 Mac, para Uskup 
Agung dan paderi mendoakan Doa Konsekra-
si untuk Ukraine dan Rusia.

Keuskupan Miri
14 paroki di Keuskupan Miri mengadakan 
vigil 24 jam bagi Tuhan pada 25 Mac. Ia 
dimulakan dengan Misa pada jam 9.00 pagi, 
yang dipimpin oleh Uskup Richard Ng di 
mana beliau memimpin Aksi Konsekrasi Ru-
sia dan Ukraine kepada Hati Santa Perawan 
Maria Tanpa Noda. 

Misa dan doa Rosari diadakan dalam 
pelbagai bahasa. Selama 24 jam di Chapel 
Karmelit Miri, selain doa Rosari, diadakan 
Adorasi, Ibadat Jalan Salib, doa Taize pada 
sebelah malam dan diakhiri dengan Misa 
Kudus. 

Keuskupan Sibu
Uskup Joseph Hii telah menggalakkan pa-
deri dan umat beriman agar menyertai ibadat 
Aksi Konsekrasi yang dipimpin oleh Duta 
Vatikan ke Malaysia, Uskup Agung Wojciech 
Zaluski dan Uskup Agung Julian, seterusnya 
bersolidariti bersama Bapa Suci Fransiskus, 
yang merayakan Misa Konsekrasi di Basi-
lika Sto Petrus pada waktu tengah malam 
(waktu tempatan), 26 Mac. 

Uskup Joseph Hii juga meminta para pa-
deri mengadakan Misa Konsekrasi di paroki 
masing-masing, pada bila-bila masa yang di-
fikirkan sesuai. 

Malaysia sertai Aksi Konsekrasi Bapa Suci 

Uskup Cornelius dan Fr David Gasikol memimpin Misa Kudus Konsekrasi pada pagi 25 Mac di Rumah Retret Keuskupan Keningau, 
Tatal. Gambar: Didiroy Joneh. 
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Sahabat kecil Yesus
Perumpamaan Anak 
Yang Hilang

Si anak bongsu hidup dalam 
kemiskinan dan susah 
setelah meninggalkan 
bapanya. 
Dia mahu mengubah 
hidupnya dan
ingin kembali 
ke rumah 
bapanya. 
Bantu anak 
yang hilang 
ini untuk 
kembali 
ke rumah 
bapanya. 

 Kita patut bersukacita dan bergembira kerana adikmu telah 
mati dan  menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat 

kembali (yoh 15:32). Sambungkan titik-titik pada gambar di bawah 
dan jangan lupa mewarnakannya. 

Hello adik-adik,

Apa khabar? Pada minggu ini 
kita memasuki Hari Minggu 
Keempat Pra-Paskah. 

Adik-adik, pembacaan Injil 
pada minggu ini sangat menarik 
dan menyentuh hati.

Si anak bongsu telah melu-
kakan hati bapanya, mening-
galkan rumah dan bersenang 
lenang di tempat lain sedang-
kan ahli keluarga yang lain, 
tinggal di rumah dan bekerja 
dengan susah payah.

Apabila si anak bongsu sedar 
akan kesilapannya, dia kembali 
ke rumah bapanya. Sikap bapa 
dalam kisah Injil itu sangat 
mengkagumkan. Dia tidak men-
gungkit kesalahan si anak, 
malah menyambut,  mencium 
dan mengadakan majlis sambu-
tan kepulangan. 

A d i k - a d i k ,  b e g i t u l a h 
kasih Yesus yang amat men-
dalam. Semoga pada musim 
Pra-Paskah ini, kita semakin 
memahami dan mener ima 
kasih Yesus yang begitu besar 
kepada kita! 

Auntie Melly 
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LVIV, Ukraine: Pencerobohan Ru-
sia ke atas Ukraine telah meng-
ganggu kehidupan rakyat Ukraine 

dengan tragis. Beberapa mahasiswa 
mencari jalan dengan  menggabung-
kan pelbagai kajian dan tindakan sol-
idariti konkrit bagi mereka yang se-
dang menderita akibat peperangan.

Di tengah-tengah huru hara di kota Lviv, 
Universiti Katolik Ukraine melakukan segala 
yang mereka boleh bagi membantu 300,000 
penduduk Ukraine yang berada dan datang di 
kota itu untuk perlindungan sementara.

Pelajar meluangkan masa secara sukarela 
untuk membantu sambil mencari masa untuk 
mengikuti kelas dalam talian. 

Profesor Volodymyr Turchnynovskyy, De-
kan Fakulti Sains Sosial Universiti, menga-
takan pelajar dan fakulti Universiti Katolik 
Ukraine membantu rakyat Ukraine dengan 
saling membantu dan menganalisis situasi 
untuk mencari penyelesaian.

“Mereka menghabiskan masa yang panjang 
untuk kerja-kerja kemanusiaan lebih-lebih lagi 
dalam memberi sokongan emosi dan fizikal 
mereka yang kehilangan tempat tinggal.

Para mahasiswa ini, menurut Prof Turch-

nynovskyy,  adalah “sangat kreatif”. Mereka 
menubuhkan projek sukarelawan untuk 
memberikan bantuan kepada orang yang ke-
hilangan tempat tinggal. 

Profesor yang lahir di Ukraine itu berkata 
nilai-nilai Katolik universiti itu begitu terserlah 
melalui ungkapan solidariti para pelajarnya. 
Kesukaran harian akibat peperangan, telah 
menyatukan masyarakat dengan cara yang 
istimewa. Fakulti sentiasa berhubung dengan 

pelajar mereka dalam talian.
Katanya, sekitar 10 peratus pelajar dan 

fakulti Universiti telah keluar dari Ukraine 
untuk menyelamatkan diri, dan pada ketika 
ini, sekitar 70 peratus mahasiswa mengikuti 
kelas dalam talian.

Prof. Turchnynovskyy  juga bersyukur 
kerapa universiti Katolik lain di seluruh dunia 
juga menunjukkan solidariti mereka, dengan 
mengadakan perbualan Zoom hampir setiap 

hari untuk membincangkan bagaimana 
mereka boleh membantu.

Profesor itu menyatakan keyakinan-
nya bahawa Ukraine akan menang dalam 
menghadapi pencerobohan Rusia kerana 
sokongan dan kesatuan antarabangsa yang 
sangat kuat terhadap Ukraine.  Tambahnya, 
Ukraine terlalu penting untuk masa hadapan 
Eropah dan seluruh tamadun Barat. – media                                            
Vatikan

KENINGAU: “Mana yang lebih penting, pe-
layanan atau pekerjaan?” soalan ini diaju-
kan oleh DJ Kunang kepada Father Roney 
Mailap, tetamu dalam Bual Bicara Radio On-
line Kekitaan FM pada 8 Mac lalu.

Membicarakan tema utama, “Pelayanan 
Belia dalam Gereja: Mengapa peranan belia 
penting dalam pelayanan?”, DJ Kunang dan 
Fr Roney membicarakan pelbagai isu yang 
melibatkan belia.

Antara pekerjaan dan pelayanan, Fr Roney 
mengatakan kedua-duanya adalah penting. 
Pekerjaan dapat memperbaiki kualiti hidup, 
membantu keluarga dan sesama. Pelayanan 
pula dapat membawa belia lain untuk men-
genal Yesus.

DJ Kunang mengungkapkan ada konflik 
di antara pelayanan dan pekerjaan misalnya 
halangan daripada keluarga yang lebih me-
nyokong anak-anak mereka menumpukan 
pada pekerjaan.

Bagi Fr Roney, halangan itu hanyalah ber-
sifat sementara. Beliau percaya, belia yang 
beriman dan kreatif mampu mengatasi 
masalah itu. “Mungkin salah satu halangan 
itu timbul kerana keluarga tidak dapat meli-
hat Kristus dalam dirinya. Jadi, belia perlu 
membuktikan bagaimana Kristus men-

gubah peribadinya.”
Salah satu lagi isu yang dinyatakan oleh 

DJ Kunang ialah tentang isu senioriti dalam 
kerasulan belia. Ada belia senior yang tidak 
mahu menerima pandangan belia junior 
atau belia senior sukar melepaskan jawatan 
dan memberi peluang kepada belia junior.

Dalam hal ini, Fr Roney menasihati ba-
hawa dalam pelayanan, peribadi Yesus-lah 
yang harus dinyatakan. Seperti kata Yohanes 
Pembaptis, Yesus harus “semakin besar, aku 
harus semakin kecil.” Mereka yang sudah 
lama dalam pelayanan, harus menurunkan 
kebolehan dan bakat mereka kepada yang 
muda manakala mereka yang baharu atau 

muda, perlu menambah baik pelayanan 
mereka. 

Katanya, seharusnya tidak ada istilah ‘belia 
senior atau junior’ kerana dalam pelayanan 
kita seharusnya menghadirkan Kristus. 

“Kita perlu menghakis perasaan ego 
dalam pelayanan. Perlu ada kerendahan 
hati dan terbuka menerima kritikan.”

Fr Roney melihat belia Keuskupan Kenin-

gau adalah belia yang kreatif, ada harapan, 
berbelas kasih dan menyokong visi serta 
misi Keuskupan Keningau. 

Beliau memberi kata-kata semangat ke-
pada para belia yang menghadapi pelbagai 
kesukaran dan cabaran bahawa “kegagalan 
bermaksud kejayaan yang tertunda”. Jan-
gan takut sebaliknya bangun, bangkit dan 
berjalanlah dengan Yesus! 

Kegagalan adalah kejayaan yang tertunda 

Fr Roney Mailap 

Gambar ilustrasi: Masa muda, sebuah tahap dalam perkembangan keperibadian, ditandai 
dengan mimpi-mimpi yang mulai terbentuk ...(Chritus Vivit 137). 

Nilai Katolik dorong mahasiswa 
bantu mangsa perang



Akses air bersih: Semua orang, 
tidak kira siapa, berhak memiliki
ROMA, Itali: Berbicara kepada 
anggota organisasi sukarelawan 
“Aku Haus”, pada 21 Mac 2022, 
Sri Paus Fransiskus berterima 
kasih mereka di atas usaha mere-
ka “membawa air minum bagi 
mereka yang tidak memilikinya.”

Akses Air Bersih
Menurut Bapa Suci, ada di ba-
hagian-bahagian dunia ini, khu-
susnya di Afrika, yang meng-
hadapi kesukaran mengakses air 
minum bersih. 

Organisasi “Aku Haus” yang 
telah berkarya lebih sepuluh ta-
hun telah berusaha melaksana-
kan pelbagai projek kemanusiaan 
di Afrika dan negara-negara lain 
agar semua orang dapat men-
gakses air minum bersih secara 
saksama. Para anggota organisasi 
ini bekerjasama dengan pekerja 
tempatan, misionari dan komuni-
ti Gereja di mana sahaja mereka 
berada. 

Air Adalah Kehidupan
Merujuk kepada nama organisasi 
itu “Aku Haus”, Bapa Suci mer-
ujuk kata-kata Yesus, “Aku haus 
dan kamu memberi Aku  sesuatu 
untuk diminum.” Apa pun yang 
kalian lakukan untuk salah satu 
dari yang terkecil, saudara-sau-
daraku ini, kamu melakukannya 
untuk Aku” (Mat 25:35, 40).

“Haus tidak ada masalah jika 
ada banyak air untuk diminum. 
Tetapi, kita tahu, bagi yang ber-

masalah mendapat air, rasa haus 
itu tidak dapat ditahan. Kehidu-
pan di bumi bergantung pada air; 
begitu juga manusia. Kita semua 
memerlukan air untuk hidup!”

Mengapa Bertelingkah? 
Prelatus itu mengajukan persoalan, 
apabila konflik tercetus disebabkan 
akses air, mengapa ‘bertengkar dan 
berperang’ daripada bekerjasama?

“Kita seharusnya menggabung-
kan kekuatan dan sumber daya 

untuk melawan pertempuran per-
adaban. Kita seharusnya berjuang 
melawan kelaparan dan kehausan, 
berjuang melawan kemiskinan dan 
perhambaan!”

Prelatus itu juga kesal dengan si-
kap negara-negara maju yang lebih 
membelanjakan senjata daripada 
memelihara sumber air.

Sri Paus menegaskan bahawa 
hak untuk minum air bersih berkait 
rapat dengan hak untuk hidup dan 
hak manusia. 

Bapa Suci juga merayu kepada 
para pemimpin politik dan ekonomi 
untuk bekerja ke arah menyediakan 
bagi mereka yang tidak mempunyai 
akses kepada air, terutamanya yang 
miskin, dan untuk berkhidmat demi 
kebaikan bersama dengan semangat 
kerjasama dan integriti. 

Kecil tetapi berbuah hebat
Pada akhir ucapannya, Sri Paus 
Fransiskus mengatakan mungkin 
bagi pandangan awam, organisasi  
‘Aku Haus’ kecil sahaja tetapi mere-
ka amat komited dalam menyelesai-
kan masalah-masalah besar ini.

Bapa Suci memuji usaha mereka 
yang bekerja bersungguh-sungguh 
agar semua orang dapat mengakses 
air bersih. 

Untuk ini, Sri Paus mengatakan, 
“Saya mengucapkan terima kasih 
dan saya mendorong anda semua 
untuk terus melanjutkan komitmen 
kalian.” — media Vatikan 
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HANOI: Vatikan telah 
mencalonkan seorang 
uskup untuk keuskupan 
utara Hai Phong, yang 
selama lebih tiga tahun, 
ketiadaan uskup. Pada 19 
Mac, Sri Paus telah men-
calonkan Uskup Vincent 
Nguyen Van Ban (gam-
bar) dari Ban Me, untuk 
keuskupan Hai Phong. 

Uskup Ban juga dipilih untuk 
berkhidmat sebagai pentadbir apos-
tolik keuskupan lamanya, yang ko-
song dan di bawah naungan Takhta 
Suci.

“Ini adalah sukacita be-
sar bagi umat di Keusku-
pan Hai Phong selepas 
lebih tiga tahun menung-
gu dan berdoa ‘kedatan-
gan’ seorang Uskup,”kata 
Uskup Agung Thien.

Prelatus berusia 61 ta-
hun itu berkata, kesemua 
350 gereja di keuskupan 
berusia 343 tahun itu 

membunyikan loceng mereka pada 
pukul 8.00 pagi, 20 Mac, untuk 
menyatakan kegembiraan mereka. 
Paderi tempatan juga diminta untuk 
merayakan Misa bagi mendoakan 

Gereja tempatan dan uskup baharu 
pada hari itu.

Uskup Agung Thien, berasal 
dari Hai Phong, merupakan Uskup 
Agung Hanoi. 

Upacara pelantikan Uskup Ban 
akan diadakan pada 31 Mac. Prela-
tus itu mengalakkan para paderi dan 
umat, agar bekerjasama dengannya 
untuk membina gereja sinodal.

Mengikut data keuskupan, 
Keuskupan Hai Phong mempunyai 
115 priests orang paderi, 10 kongre-
gasi dan persatuan yang melayani  
lebih 134,000 Katolik di 98 paroki. 
—Ucanews.com 

VATIKAN: Bapa Suci Fransiskus 
menyampaikan berkat khusus untuk 
Gereja di China semasa beliau ber-
temu dengan Uskup Stephen Chow 
Sau-yan dari Hong Kong. 

Pandemik Covid-19 di China dan 
Hong Kong semakin memburuk 
baru-baru ini.

Uskup Yesuit, Msgr Chow ber-
temu dengan Sri Paus Fransiskus 
di Roma, 17 Mac, di mana beliau 
meminta Bapa Suci  memberkati 
China dan Hong Kong disebabkan 
kes virus corona  terus meningkat.

“Kita berjalan ke hadapan bersa-
maTuhan namun adakalanya Dia 
seakan-akan tidak bersama kita. 
Namun Dia sebenarnya ada di anta-
ra kita.Ia memerlukan kesabaran 
untuk berharap. Yesus selalu men-
gatakan kepada kita: “Aku sangat 
mengasihi mu! Aku sentiasa dekat 
dengan mu! Aku berdoa untuk mu!” 

Sri Paus juga menghantar restu-
nya untuk Hong Kong. “Saya harap 
kalian menjadi warganegara yang 
baik dan berani pada masa men-
cabar ini,” ujar Sri Paus Fransis-
kus kepada umat beriman di Hong 
Kong.

China melihat kota-kota di ba-

hagian Barat, bertarung dengan 
serangan terburuk Covid-19. Ke-
banyakan kota merekodkan jumlah 
jangkitan lebih satu juta kes dan 
6,360 kematian. 

Beberapa hari kemudian, China 
sekali lagi menerima berita dukacita 
apabila 123 penumpang dan sem-
bilan anak kapal telah terkorban 
dalam nahas udara.

Dalam telegram, yang ditandata-
ngani oleh Setiausaha Negara Vati-
kan bagi pihak Bapa Suci, Kardinal 
Pietro Parolin menujukan telegram 
itu kepada Presiden Republik Raky-

at China, Xi Jinping. Sri Paus ber-
dukacita di atas berita itu dan ber-
doa untuk mereka yang kehilangan 
nyawa dan penghiburan bagi yang 
berduka

Setakat 24 Mac, pasukan pe-
nyelamat tidak menemui mangsa 
yang terselamat dari nahas itu. Pe-
sawat MU5735 membawa 132 pe-
numpang, terhempas di kawasan 
bukit bukau di selatan China pada 
21 Mac. Operasi menyelamat 
agak sukar disebabkan rupa bumi 
yang curam di Wushou. — media                          
Vatikan

VATIKAN: Para Pemimpin dan pa-
kar gereja yang terlibat dalam kerja 
Konstitusi Apostolik baharu tentang 
Kuria Roma telah ‘mempersembah-
kan’ Praedicate Evangelium kepa-
da wartawan yang disiarkan secara 
langsung dalam talian, dari Pejabat 
Akhbar Takhta Suci. 

Teks dokumen itu diterbitkan dua 
hari sebelum Pesta Sto Yosef, ketika 
Sri Paus Fransiskus meminta Kon-
stitusi Apostolik ini diwartakan.

Antara pembicara dalam Sidang 
Akhbar itu ialah Uskup Marco 
Mellino, Setiausaha Konsili para 
Kardinal, menyatakan bahawa 
tajuk dokumen itu sendiri, Prae-
dicate Evangelium, menekankan 
aspek misionari dan peranan utama 
penginjilan dan melibatkan semua 
jabatan yang membantu Sri Paus 
dalam pelayanan pastoralnya.

Konstitusi Apostolik yang baharu 
akan menggantikan ‘Pastor Bonus’, 
yang selama ini mentadbir Kuria 
Roma diwartakan pada 28 Jun 1988 
oleh Santo Sri Paus Yohanes Paulus 
II.  Praedicate Evangelium akan 
berkuat kuasa pada 5 Jun 2022, 
sempena Hari Raya Pentakosta.

Uskup Marco mengatakan, kon-
sep sinodaliti yang sedang berja-
lan sekarang menjadikan Kuria 
Roma semakin berperanan dalam 
mendengar dan berdialog dengan 

Gereja-gereja tertentu dalam pelay-
anannya. 

Kebanyakan pembaharuan telah 
pun dilaksanakan dalam beberapa 
tahun kebelakangan ini, biarpun 
Praedicate Evangelium belum di-
wartakan. Semua jabatan Kuria 
Roma perlu memastikan statut se-
masa mereka selaras sepenuhnya 
dengan garis pedoman akhir dalam 
Institusi Apostolik.

Fr Gianfranco Ghirlanda, SJ, 
seorang profesor emeritus dan pe-
guam Kanonik turut memberikan 
pandangannya tentang dokumen 
tersebut.

Katanya, peranan kaum awam 
semakin penting dalam Kuria 
Roma dan kemungkinan mereka 
perlu memegang jawatan kuasa dan 
pengurusan pentadbiran, pada masa 
yang sama menekankan kepentin-
gan Ritus-ritus Suci. 

Fr. Ghirlanda juga melihat 
bagaimana peranan dan kuasa 
Konferensi para Uskup  di seluruh 
dunia dalam melaksanakan kuasa 
mereka. 

Melalui Konstitusi Apostolik 
yang baharu ini, Komisi Kepausan 
untuk Perlindungan Kanak-kanak 
Bawah Umur telah diberi keu-
tamaan khusus dengan menempat-
kannya di bawah tanggungjawab 
Doktrin Iman. — media Vatikan

Aktivis sedang membersihkan sebuah sungai. Gambar: Media Vatikan. 

Bapa Suci sampaikan berkat khusus 
untuk China dan Hong Kong 

Sri Paus lantik uskup untuk keuskupan utara Vietnam

Karya amal, perlindungan 
kanak-kanak antara 
penekanan konstitusi 
apostolik baharu  



St. Yohanes di-
lahirkan di 

Palestin pada abad 
ketujuh. Kemung-
kinan besar per-
nah menjadi murid 
dari St Gregorius 
dari Nazianze.

Yohanes mem-
punyai masa depan 
gemilang untuk menjadi seorang guru terk-
enal, namun memutuskan untuk melayani Tu-
han dengan segenap hatinya.

Beliau memasuki biara di Gunung Sinai ke-
tika berusia 16 tahun kemudian berkelana se-
lama 40 tahun. Sepanjang masa 40 tahun itu, 
dia mempergunakan seluruh waktunya untuk 
berdoa dan membaca kisah-kisah riwayat 
para kudus.

Pada mulanya, St Yohanes dicubai oleh 
iblis. Dia merasakan segala jenis nafsu jahat 
yang menggodanya untuk jatuh dalam dosa. 
Tetapi, Yohanes berharap kepada Yesus dan 
berdoa lebih khusyuk dari sebelumnya serta 
menjadi semakin kudus.

Mendengar tentang kekudusannya, ramai 
orang datang untuk meminta nasihat. Tuhan 
juga memberi St Yohanes karunia membawa 
damai bagi mereka yang tertekan. 

Ketika St Yohanes berusia 74 tahun, dia 
dipilih menjadi pemimpin biara di Gunung 
Sinai. 

Seorang pemimpin biara lain meminta St. 
Yohanes untuk menulis peraturan-peraturan 
yang telah diamalkannya sepanjang hidupnya, 
agar para rahib dapat meneladaninya. Dengan 
segala kerendahan hati, St Yohanes menulis 
sebuah buku berjudul ‘Tangga Kesempur-
naan’. Dalam bahasa Yunani ‘tangga’ disebut 
`klimax’. Oleh sebab itulah dia dijuluki den-
gan nama, “St Yohanes Klimaks”. St Yohanes 
wafat pada tahun 649.

Kenali 
Santo Anda 

St Yohanes 
Klimaks

~ 30 Mac ~

St Joan dari Toulouse 
~ 31 Mac ~

Pada tahun 1240, 
beberapa biar-

awan Karmelit dari 
Palestina mendirikan 
sebuah biara di Tou-
louse, Perancis. 

25 tahun kemu-
dian, seorang paderi 
Karmelit yang ter-
masyhur, St. Simon 
Stock, telah singgah 
di Toulouse. 

Seorang gadis datang kepadanya dan mem-
perkenalkan diri hanya sebagai Joan. Gadis 
itu bertanya sama ada dia boleh menyertai 
Ordo Karmelit sebagai awam?” 

St. Simon Stock adalah pemimpin ordo dan 
mempunyai wewenang untuk mengabulkan 
permohonan Joan. 

Lalu Joan menjadi anggota ordo ketiga 
(awam) yang pertama, menerima jubah Ordo 
Karmelit di hadapan St. Simon Stock serta 
mengucapkan prasetia kemurnian kekal.

Joan berusaha sekuat tenaga untuk sentiasa 
mentaati peraturan-peraturan biara Karmelit  
dan mengikuti Misa setiap hari. Dia juga 
mengisi harinya dengan mengunjungi para 
miskin, sakit dan yang kesepian. 

Beata Joan menyimpan gambar Yesus ter-
salib dalam sakunya. Setiap kali dia menatap 
gambar itu, matanya bersinar-sinar. 

Para saksi mengatakan, Joan seakan-akan 
membaca buku yang mengkagumkan setiap 
kali dia memandang gambar Yesus. 
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Meneroka pelbagai usaha 
dalam menghadapi krisis
KUALA LUMPUR: Pandemik COVID-19 
telah menyerlahkan kelemahan struktur 
utama dalam aturan  ekonomi-politik Ma-
laysia, seperti polarisasi politik yang se-
makin meningkat, sistem kewangan yang 
tidak stabil dan kemerosotan alam sekitar. 
Isu-isu ini menyatakan betapa perlunya 
untuk negara bersatu bagi membina dunia 
yang prihatin terhadap alam sekitar dan 
adil dari segi ekonomi.

Bagi meneroka bagaimana komuniti aga-
ma boleh membantu negara, Majlis Gere-
ja-gereja Malaysia (CCM) telah mengan-
jurkan perbualan pada 7 Mac lalu dengan 
menampilkan tiga panel ternama iaitu Prof 
Dr Mohd Tajuddin Mohd Rasdi, seorang 
penceramah intelektual awam yang menu-
lis mengenai pelbagai isu; Prof Datuk Seri 
Dr Victor Wee, mantan Presiden Persatuan 
Permata Buddha dan Setiausaha Konfed-
erasi Buddha Antarabangsa; dan Uskup 
Agung Julian Leow, Uskup Agung Metro-
politan Kuala Lumpur.

Perbualan yang dimudahcara oleh Rev Dr 
Herman Shastri, Setiausaha Agung CCM, 
adalah berdasarkan buku, “COVID-19 and 
the Structural Crises of Our Time” oleh  Dr 
Lim Mah Hui, bekas ahli akademik, ju-
rubank dan ahli majlis bandaran di Pulau 
Pinang, dan Michael Heng Siam–Heng.

Prof Dr Mohd Tajudd mengatakan baha-
wa sistem pendidikan Malaysia tidak lagi 
relevan kerana ia berpecah-belah, contohn-
ya. geografi dipisahkan dari sejarah, sains 
dipisahkan dari sejarah dan agama dipisah-
kan dari akhlak. 

Akibatnya, pelajar tidak dapat berfikir 
secara kritis dan tidak dapat mengaitkan 
apa yang dipelajari dengan isu kehidupan 
sebenar.

Beliau berpendapat sistem pendidikan 
perlu dirombak menjadi lebih berperikema-
nusiaan yang mengambil kira masyarakat, 
sains dan alam sekitar. 

Dr Victor Wee mengatakan bahawa men-
urut Buddha, ketamakan, kebencian dan 

delusi berakar pada ucapan dan tindakan 
yang jahat. “Apabila kita meneliti sesuatu 
tindakan, jangan melihatnya pada ekspresi 
luaran, sebaliknya  meneliti akar umbi yang 
mendorong tindakan ini.”

“Kadang-kadang perbuatan yang keliha-
tan baik seperti bersedekah mungkin mem-
punyai akar negatif,” jelasnya. Sebagai 
contoh, Dr Wee menyatakan negara-negara 
Barat tertentu telah menawarkan vaksin 
COVID-19 kepada negara-negara mem-
bangun di bawah nama badan kebajikan, 
sedangkan motivasi di sebalik tawaran itu 
sebenarnya adalah untuk menyingkirkan 
vaksin yang hampir tamat tempohnya.

Dr Wee juga berkata, “Jika kita ingin 
membawa keamanan global, kita sendiri 
mesti berada dalam keadaan seimbang, 
aman dan bahagia. Kita perlu mencari ke-
harmonian dalam diri kita sebelum mem-
bawa keharmonian di luar sana.”

Uskup Agung Julian Leow berkata ba-
hawa dalam detik-detik paling gelap sepan-
jang sejarah, terdapat ramai orang kudus 
dan berkehendak baik dari semua agama, 
telah menjadi mercusuar harapan. Dalam 
masa yang mencabar kebelakangan ini, 

orang ramai dari pelbagai latar belakang 
telah bekerjasama untuk membantu golon-
gan yang memerlukan.

Prelatus itu memberi contoh Dana Soli-
dariti Malaysia COVID-19 yang mengum-
pul kira-kira RM32 juta dalam tempoh tiga 
hari untuk sistem penjagaan kesihatan Ma-
laysia. 

Uskup Agung Julian mengatakan salah 
satu berkat pada masa pandemik yang 
dilihatnya ialah ‘wira-wira tidak dikenali’ 
misalnya  pemandu GRAB, pasukan kes-
elamatan, jururawat dan pembersih kerana 
mereka memainkan peranan penting dalam 
mengekalkan ekonomi.

“Di Malaysia, kita adalah bersaudara di 
mana kita mempunyai persahabatan sosial 
seperti yang diseru oleh Sri Paus Fransis-
kus dalam ensikliknya, Fratelli Tutti. Kita 
kadang-kadang lupa maruah manusia dan 
kita saling memandang remeh. Tetapi se-
mua agama mengingatkan kita untuk ber-
buat baik. Jika kita dapat mempraktikkan 
ini, kita akan berpeluang untuk melihat 
manusia berjaya mengatasi kejahatan dan 
mengatasi pelbagai cabaran yang kita ha-
dapi,” katanya.

MEMBAKUT:  Paroki St Patrick Memba-
kut telah diumumkan sebagai tuan rumah 
perayaan Ulang Tahun Keuskupan Kenin-
gau ke-29 (UTK) tahun 2022.

Sebagai persiapan menyambut UTK, 
Komiti Kebudayaan St Patrick Memba-
kut telah menganjurkan Bengkel Sulaman 
Tradisional.

Seramai 25 orang peserta telah menyertai 
bengkel yang diadakan pada 12 Mac lalu.  
Pengerusi Komiti Kebudayaan, Christo-
pher Sintoh berkata, bengkel yang me-
nampilkan tenaga pengajar Sdri Winnie 
James Lampan dan Sdra Elvis Lawrence,  
bukan sahaja sebagai merupakan salah satu 
pengisian program Komiti Kebudayaan, ia 
juga salah satu usaha sokongan memper-
siapkan umat paroki St. Patrick Membakut 
sebagai tuan rumah bagi sambutan UTK 
pada 7 Mei nanti.

Jelasnya, objektif utama program ini ada-
lah memberi kesedaran kepada semua umat 
untuk lebih menghargai seni dan budaya 
masyarakat setempat sambil memperkenal-
kan kepada generasi muda mengenai ke-
unikan pakaian tradisi suku kaum Kadazan 
Membakut.

Christopher mengucapkan terima kasih 
kepada Paderi Paroki, MPP serta semua 
umat yang telah memberi sokongan. 

Tambahnya, Komiti Kebudayaan Paroki 
St.Patrick Membakut akan meneruskan ak-
tiviti memperkenalkan budaya dan tradisi 
masyarakat Membakut melalui program 
yang telah dirancang seperti pembinaan 
Suhap (pondok) tradisi, memperkenalkan 
tarian Sazau Paina dan banyak lagi  pada 
masa akan datang. — Patricia Bai 

Persiapan UTK-29, Komiti 
Kebudayaan anjur bengkel sulaman 

Sukarelawan membantu menyediakan makanan di Gurdwara Sahib PJ. (Gambar: The 
Malaysian Insight /Afif Adam)



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 27, 2022

PULAU PINANG: Misionari he-
bat, Santo Francis Xavier, menin-
ggal dunia pada 3 Disember 1552, 
dan 70 tahun kemudian, diisytihar-
kan sebagai Santo oleh Sri Paus 
Gregory XV pada 12 Mac 1622.

Pada 12 Mac 2022, City Parish, 
Pulau Pinang meraikan ulang ta-
hun ke-400 kanonisasi Sto Francis 
Xavier di Gereja St Francis Xavier. 

Perayaan Ekaristi dipimpin oleh 
Uskup Sebastian Francis, dan beli-
au dibantu oleh Msgr Aloysius Tan 
dan Fr Michael Dass.

Selain menghadiri Misa, ramai 
yang hadir kerana mahu meng-
hormati Relik Kelas Pertama, Sto 
Francis Xavier (sebahagian dari-
pada kulitnya).

Dalam homilinya, Uskup Sebas-
tian menyatakan bahawa apa yang 

dirayakan pada hari itu ialah ke-
matian santo tersebut, bukan hari 
lahirnya – ia adalah perayaan yang 
mengenang misi dan iman hebat 
Santo itu semasa hidup.  

“Kita meraikan pesta St Francis 
Xavier sambil meneladani kehidu-
pannya sebagai rasul Yesus yang 
sejati. Ketika kita masih hidup, 
kita harus memberi respon kepada 
iman kita dan komited untuk men-
jadi murid Kristus.”

Tambahnya, kehidupan yang 
ditunjukkan oleh para santo amat 
mengkagumkan. Mereka wujud 
dalam sejarah dan mengutamakan 
iman mereka. 

Prelatus itu mengakhiri homil-
inya dengan mengatakan bahawa 
St Francis Xavier amat berse-
mangat untuk mempertobatkan 

ramai orang.
“Sto Francis Xavier berkongsi 

kisah Yesus Kristus di mana sahaja 
dia pergi. Itulah keghairahannya. 
Dia datang ke Asia bukan untuk 
menakluki wilayah itu sebaliknya 
menakluki jiwa-jiwa bagi Kris-
tus. Marilah kita berdoa agar Sto 
Francis Xavier dapat membantu 
kita memahami misi sebenar kita 
— bukan untuk menakluki negara 
atau manusia sebaliknya menak-
luki hati untuk Yesus Kristus. Sto 
Francis Xavier menanam benih 
iman di negara kita 500 tahun yang 
lalu. Ini adalah sesuatu yang juga 
harus kita lakukan jika kita ingin 
menjadi murid Yesus Kristus yang 
sejati.”

Dalam ucapannya, Msgr Aloy-
sius mengatakan bahawa paroki 

perlu meraikan ulang tahun ke-400 
kanonisasi Sto Francis Xavier bagi 
mengingati misi Sto Francis Xavier 
yang membawa dan menyebarkan 
Injil ke pelbagai tempat, khususnya 
Asia dan Tanah Melayu. 

Relik Kelas Pertama Sto Francis 
Xavier dijumpai semula di paroki 

ini selepas 30 tahun. Pada tahun 
lalu, ia dibuka untuk dikunjungi 
serta dihormati oleh orang awam. 

Peninggalan orang kudus itu 
menunjukkan bahawa St Francis 
Xavier sentiasa bersama kita, men-
doakan dan berjalan bersama kita 
dalam misi kita.

KUCHING: Pada 19-20 Mac lalu, 
Katedral St Joseph bukan sahaja 
meraikan  Ulang Tahun ke-53 Ded-
ikasi Katedral kepada Sto Joseph, 
tetapi juga bersyukur di atas ke-
jayaan pengubahsuaian bangunan 
katedral yang telah berjalan selama 
dua tahun.

Semasa Misa Kudus pada 20 Mac 
yang disiarkan secara langsung 
melalui Internet,  Uskup Agung 
Simon Poh memberkati imej Sto 
Joseph, santo pelindung Keuskupan 
Agung Kuching dan Miri. Sto Jo-
seph juga merupakan santo pelind-
ung bagi para misionari Mill Hill, 
iaitu misionari terawal yang mem-
bawa Khabar Gembira ke Sarawak 
dan Sabah pada tahun 1881.

“Apabila Gereja memberkati 
gambar atau patung dan mem-
persembahkannya untuk dihormati 
oleh umat beriman, ia dilakukan 
atas alasan-alasan berikut — apa-
bila kita melihat gambar atau imej 
mereka dengan setia mengikuti 
Kristus, kita akan terdorong untuk 

meneladaninya, mencontohi para 
kudus itu bagaimana untuk ber-
satu sepenuhnya dengan Kristus; 

bahawa sementara kita berjuang 
dalam ziarah di dunia ini, orang-
orang kudus yang adalah sahabat 
dan pewaris bersama Kristus, 
mengingatkan kita bahawa Yesus 
sentiasa mengasihi kita dan mereka 
iaitu orang-orang kudus akan selalu 
membantu kita dalam doa, agar kita 
juga akan memasuki persekutuan 
dengan Yesus dan Bapa-Nya di sy-
urga,” kata Uskup Agung Simon 
Poh.

20 Mac juga merupakan ulang 
tahun episkopal kelima  Uskup 
Agung Simon Poh sebagai Uskup 
Agung Kuching yang ketiga.

“Lima tahun yang lalu, Uskup 
Agung John Ha menyerahkan saya 
crosier yang melambangkan tong-
kat Gembala, iaitu simbolik pe-
nyerahan tugas kepada saya untuk 
menggembala keuskupan agung,” 
ujar Uskup Agung Simon. 

Prelatus itu, yang berdiri berham-

piran dengan katedra (kerusi uskup 
agung) di mana beliau menerima 
crosier daripada Uskup Agung 
Emeritus John Ha pada 20 Mac 
2017,  dengan rendah hati memo-
hon doa daripada umat.

Sebagai ungkapan kesyukuran, 
terutama selama dua tahun pande-
mik ini, prelatus itu berkata, “Atas 
belas kasihan dan kasih Tuhan, kita 
masih dapat terus mempersembah-
kan Misa, merayakan Misa untuk 
menyembah Tuhan dan berdoa un-
tuk umat, melayani sakramen dan 
setia memimpin pengebumian un-
tuk orang yang tersayang. Atas cinta 
kasih Tuhan, kita masih dapat mel-
akukan karya-karya  belas kasihan, 
amal dan memberi bantuan ma-
kanan kepada keluarga dan mereka 
yang memerlukan sepanjang masa 
ini. Kita menghadiri Misa ini den-
gan rasa syukur dan memuji Tuhan 
kerana Tuhan kita adalah Tuhan 
yang penuh belas kasihan dan kasih 
sayang!” kata Uskup Agung Simon 
Poh. — sumber Today’s Catholic 

Ulang tahun ke-53 dedikasi Katedral Kuching kepada Sto Joseph 

Umat teruja kunjungi relik kelas 
pertama misionari 

Mempertahankan institusi perkahwinan di dunia sekular 
KENINGAU: Generasi muda pada 
masa kini sangat percaya kepada 
Tuhan tetapi mereka menolak Ger-
eja. Apa peranan keluarga dalam 
membimbing generasi millennium 
agar kembali menghayati ajaran-
ajaran Gereja?

Ini merupakan antara topik yang 
dikupas oleh Sdra John Lainsin, 
salah seorang tenaga pengajar di 
Pusat Pastoral Keuskupan Kenin-
gau. John, menjadi tetamu undan-
gan dalam segmen Bual Bicara ra-
dio Online Kekitaan FM bersama 
DJ Beth pada 12 Mac lalu.

Bagi menjawab persoalan tadi, 
John juga  memberikan salah satu 

sarana penginjilan yang baik iaitu 
menggunakan media digital. Men-
urutnya, generasi ‘smartphone’ 
mungkin lebih selesa mempelajari 
atau memahami melalui pelbagai 

aplikasi digital bahawa Gereja ber-
sifat mengalu-alukan, bukan men-
gongkong apatah lagi menghakimi 
mereka.

John juga kesal dengan sikap 

kaum muda sekarang yang men-
ganggap perkahwinan adalah re-
meh tanpa menyedari keluarga 
menyandang lima tugas Gereja iai-
tu sebagai persekutuan (koinonia), 
liturgi (leiturgia), pewartaan Injil 
(kerygma), pelayanan (diakonia) 
dan kesaksian iman (Martyria).

Dalam mengatasi cabaran dalam 
hidup keluarga, John memetik 
pesan Uskup Cornelius Piong se-
masa PUKAT ke-10 beberapa ta-
hun lalu bahawa, untuk mengatasi 
permasalahan dalam keluarga dan 
membangun keluarga. Prelatus 
itu  memberikan petikan dari Injil 
Lukas 6: 47-49 iaitu tiga perkara 

yang harus menjadi budaya atau 
sikap dalam keluarga Kristus iaitu: 
datang kepada Tuhan, mendengar 
kata-kata-Nya dan  melakukan ka-
ta-kata-Nya.

“Keluarga, seperti Gereja, harus 
menjadi tempat Injil disalurkan 
dan memancarkan sinarnya ... 
Orang tua tidak sekadar meny-
ampaikan Injil kepada anak-anak 
mereka, melainkan dari anak- anak 
mereka sendiri, mereka dapat me-
nerima Injil itu juga, dalam ben-
tuk penghayatan mereka yang 
mendalam...(Sri Paus Paulus VI, 
Ekshortasi Apostolik, “Evangelii 
Nuntiandi”, EN, 71). 

Fr Galvin Ngumbang memberkati 
imej Sto Joseph pada cermin 
berwarna di Katedral St Joseph. 
(Gambar: Today’s Catholic)


