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Yang walaupun dalam rupa Tuhan,  tidak menganggap 
kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus 
dipertahankan, melainkan telah mengosongkan  diri-
Nya sendiri  dan mengambil rupa seorang hamba, dan 
menjadi sama dengan manusia. 

Filipi 2: 6-8

EDARAN DALAMAN SAHAJA

Yesus mempercayakan 
Maria sebagai bonda kita, 
bukan Co-Redemptrix
VATIKAN: Sri Paus Fran-

siskus mengatakan bahawa 
Yesus mempercayakan Per-

awan Maria kepada kita sebagai 
seorang Ibu, “bukan sebagai co-re-
demptrix atau penebus bersama.”

Bapa Suci berkata demikian semasa sesi 
audiensi bersama umat umum pada 24 Mac. 
Sri Paus mengatakan bahawa walaupun orang 
Kristian selalu memberikan gelaran yang indah 
kepada Maria, penting untuk diingati bahawa 
Kristus adalah satu-satunya penebus.

Bapa Suci menyentuh tentang perdebatan-
perdebatan teologi mengenai apakah Gereja 
harus mengeluarkan definisi dogmatik yang 
menyatakan Maria sebagai “Co-Redemptrix”? 
Alasan mereka sebagai menghormati peranan 
Maria dalam keselamatan umat manusia.

“Yesus menyerahkan Maria sebagai bonda 
seluruh Gereja kepada murid yang dikasihi se-
belum Dia mati di kayu salib,” kata Sri Paus. 
Sejak itu, kita semua dikumpulkan di bawah 
mantelnya, seperti yang digambarkan dalam 
lukisan dinding atau lukisan abad pertengahan 
tertentu. Bahkan antifon Latin pertama — sub 
tuum praesidium confugimus, saca Dei Geni-
trix: Madonna yang ‘merangkumi’, seperti se-
orang Ibu, yang Yesus percayakan kepada kita, 
kita semua; tetapi sebagai Ibu, bukan sebagai 
dewi, bukan sebagai co-redemptrix.”

Jelasnya, “Memang benar bahawa ketaatan 
Kristian selalu memberikan gelaran yang in-
dah kepada Maria tetapi kita harus berhati-hati: 
perkara-perkara yang dikatakan oleh Gereja, 
oleh orang-orang kudus tentang Maria, perka-
ra-perkara indah tentang Maria, seharusnya 
tidak mengurangkan apa pun dari Penebusan 
Kristus. Yesus adalah satu-satunya Penebus!” 

Sri Paus menyampaikan katekesisnya ten-
tang berdoa dalam hubungan dengan Maria, di 
perpustakaan Istana Apostolik berikutan laran-

gan perhimpunan besar bagi mengekang penu-
laran coronavirus. Katekesis Sri Paus pada hari 
itu adalah sempena memperingati Hari Raya 
Besar Malaikat Gabriel membawa Khabar 
Gembira kepada Maria, 25 Mac. 

“Kristus adalah Mediator, Kristus adalah 
jambatan yang kita lalui untuk datang kepada 
Bapa. Dia adalah satu-satunya Penebus: tidak 
ada penebus bersama (co-redemptrix) dengan 
Kristus. Dia adalah satu-satunya. Dia adalah 
Mediator yang unggul,“ jelas Bapa Suci. 

Katanya, “Maria mempunyai tempat istime-
wa dalam kehidupan orang Kristian kerana dia 
adalah Ibu Yesus.”

Merujuk kepada gambar Maria yang terk-
enal di Katedral Bari, selatan Itali, Bapa Suci 
menekankan bahawa dalam gambar itu, Per-
awan Maria menunjukkan jalan kepada Yesus.

Dia berkata: “Tangan, matanya, tingkah 
lakunya adalah ‘katekismus’ yang hidup, selalu 
menunjukkan perkara atau orang yang utama, 
dia selalu menunjuk kepada puteranya, Yesus.  

Maria sepenuhnya tertuju dan sering pergi 
kepada-Nya sehingga kita dapat mengatakan 
bahawa dia lebih bersifat murid daripada Ibu. 
Arahan yang dia berikan semasa pernikahan di 
Kaa: “Lakukan apa sahaja yang akan dia ka-
takan” merujuk bahawa Maria adalah murid 
yang pertama. 

“Inilah peranan yang ditunaikan Maria 
sepanjang hidupnya di bumi dan yang dia lak-
sanakan selama-lamanya: untuk menjadi pem-
bantu Tuhan yang rendah hati.

Pada titik tertentu dalam Injil, dia hampir 
sahaja hilang atau tidak disebut dalam Injil na-
mun dia muncul pada saat-saat penting  sep-

erti perkahwinan di Kana di mana Maria telah 
meredakan kegusaran tuan rumah akibat tidak 
cukup wain. 

“Dan Maria juga muncul kembali pada saat-
saat yang lebih penting iaitu semasa Yesusdisa 
seperti di Cana, kerana campur tangannya, 
Puteranya telah melakukan mukjizat pertama 
kemudian di Golgota, di kaki kayu salib.”

Uskup Roma itu menjelaskan bagaimana 
orang Kristian mula berdoa kepada Maria, 
menggunakan ungkapan-ungkapan yang ter-
dapat dalam Injil, seperti “penuh rahmat” dan 
“berbahagialah engkau di antara wanita.” Kon-
sili Efesus pada tahun 431 Masehi menyetujui 
gelaran “Bonda Tuhan,” yang ditambahkan 
pada doa Salam Maria.

Prelatus itu memberi renungan bait, "seka-
rang dan pada waktu kematian kita” dalam 
Salam Maria, dia berkata: “Maria selalu hadir 
di sisi anak-anaknya ketika mereka meninggal-
kan dunia ini. Sekiranya seseorang bersendi-
rian dan ditinggalkan, dia adalah Ibu, dia dekat 
dengan mereka, kerana dia berada di sebelah 
Anaknya ketika orang lain meninggalkannya.

“Maria berada dan hadir pada masa pande-
mik ini, dekat dengan orang-orang yang telah 
menyelesaikan perjalanan duniawi mereka 
sendirian, tanpa keselesaan atau kesepian tanpa 
ditemani oleh sesiapa. 

Mengakhiri renungannya, Bapa Suci berka-
ta: “Dia mendengar sebagai Ibu. Sama seperti 
semua ibu yang baik malah lebih baik daripada 
itu. 

“Maria melindungi kita dari bahaya, dia 
prihatin terhadap kita walaupun kita bertumpu 
pada perkara kita sendiri dan kehilangan akal, 
dan ketika kita tidak hanya membahayakan 
kesihatan kita, tetapi juga keselamatan kita.”

“Maria ada di sana, mendoakan kami, men-
doakan mereka yang tidak berdoa. Dia berdoa 
bersama kita. Mengapa? Kerana dia adalah ibu 
kita.” — CNA

KOTA KINABALU: Pada 5 April tahun 
lalu, umat merayakan Misa Kudus Palma 
di rumah kerana pandemik Covid-19.

Pada tahun ini, Hari Minggu Palma jatuh 
pada 28 Mac, 2021. Setahun telah berlalu 
namun pandemik coronavirus masih belum 
reda. Ini menyebabkan perayaan Minggu 
Palma mengalami norma baharu di mana 
tidak ada perarakan palma di luar Gereja 
dan umat yang dapat menghadiri perayaan 

Hari Minggu Palma di Gereja harus mema-
tuhi SOP yang ketat.

Umat yang tidak dapat datang ke Gereja 
kerana faktor kesihatan dapat merayakan 
Misa Hari Minggu Palma melalui platform 
media sosial. 

Seluruh Keuskupan juga menyediakan 
kit Minggu Suci bagi umat yang tidak 
dapat menghadiri Misa Kudus di Gereja 
kerana faktor kesihatan.

Hari Minggu Palma dalam norma baharu 

Sebuah keluarga merayakan Hari Minggu palma di rumah dengan menonton Misa 
Kudus secara langsung pada 5 April 2020. Kredit gambar FB Diocese of Keningau. 
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Landasan yang datang dari 
Seseorang yang unggul

Kita semakin bertambah tegar 
terhadap kata-kata yang tidak 

dapat dipercayai. Di mana-mana 
sahaja, kita pasti akan mendengar 
orang berkata,”Ke mana sahaja kita 
mendengar orang berkata, "Mereka 
sekadar bercakap sahaja! Tak ada 
maknanya, cuma cakap kosong 
sahaja!” 

Kata-kata kosong selalu berlegar 
di sekeliling kita. Dunia kita penuh 
dengan kebohongan, janji palsu, 
iklan yang gemilang tetapi tidak 
membawa maksud apa-apa, hanya 
sekadar kata, tidak ada tindakan, 
kata-kata tidak pernah disokong 
oleh apa-apa. 

Kita semakin kurang memper-
cayai dengan apa yang kita dengar. 
Kita selalu dibohongi dan dikhi-
anati maka kini, kita lebih berhati-
hati tentang apa yang kita percayai. 

Tetapi ketidakpercayaan terha-
dap kata-kata yang kita dengar 
adalah kelemahan. Kata-kata kita 
boleh menjadi jujur dan masih 
mempunyai  sediki t  kuasa . 
Mengapa? Kerana, untuk menggu-
nakan istilah Injil, kita mungkin 
tidak bercakap dengan “kuasa”. 
Perkataan kita mungkin tidak 
mempunyai apa yang mereka per-
lukan untuk menyokongnya.  Apa 
maksudnya?

Injil menyatakan kepada kita 
bahawa salah satu perkara yang 
membezakan Yesus dengan peng-
khutbah agama lain pada zaman-
nya adalah bahawa dia berbicara 
dengan autoriti, manakala mereka 
tidak. Apa yang memberi kata 

kuasa? Apa yang memberi mereka 
kuasa transformasi?

Seperti yang kita tahu, terdapat 
pelbagai jenis kuasa. Ada kuasa 
yang mengalir daripada kekuatan 
dan tenaga. Kita lihat ini, sebagai 
contoh, dalam tubuh atlet berbakat 
yang bergerak dengan kuasa. 
Terdapat kuasa juga dalam karis-
ma, dalam pembicara berbakat atau 
bintang rock. Mereka juga ber-
cakap dengan kewibawaan dan 
daya penarik tertentu.

Tetapi masih terdapat satu lagi 
kuasa, kuasa yang lain, yang sangat 
berbeza dari jenis atlet dan bintang 
rock. Ada kekuatan seorang bayi, 
di mana bayi yang lemah, tidak ter-
daya, polos dan tidak mampu 
mempertahankan diri sendiri. 

Daya kekuasaan kadang-kadang 
kuasa sebenar. Jika anda meletak-
kan seorang atlet, bintang rock, dan 
bayi ke dalam bilik yang sama, 
siapakah di antara mereka yang 
paling berkuasa? Siapa yang mem-
punyai kuasa yang paling? Apa 
pun kuasa atlet atau bintang rock, 
bayi mempunyai kuasa yang lebih 
besar untuk mengubah hati.

Teks Injil menyatakan kita baha-
wa Yesus bercakap dengan 
"kuasa". Injil  t idak pernah 
menyatakan bahawa Dia bercakap 
dengan "menggunakan tenaga 
yang hebat" atau "karisma yang 
kuat". 

Dalam menggambarkan kuasa 
Yesus, mereka menggunakan per-
kataan "exousia", kata Yunani yang 
kita tidak mempunyai makna setara 

bahasa Inggeris.
Apa itu "exousia"? Kami tidak 

mempunyai penjelasan istilah 
untuk itu, tetapi kami mempunyai 
konsep: "Exousia" dapat digambar-
kan sebagai gabungan kerentanan 
atau kerapuhan, tidak bersalah, dan 
ketidakberdayaan yang menonjol-
kan kewibawaan unik serta kuasa 
yang menyentuh akal budi anda. 

Apabila berada dengan bayi, ser-
ta-merta seseorang itu menjaga 
bahasanya, mengawal suaranya 
agar menjadi lebih lembut. mem-
bawa bayi ke. Kehadirannya 
adalah penyucian. 

Tetapi ada beberapa unsur lain 
yang juga membuktikan kuasa 
y a n g  Ye s u s  b i c a r a k a n . 
Kerentanannya dan tidak bersalah 
memberikan-Nya kata-kata ber-
wibawa istimewa, ya; tetapi dua 
unsur lain juga membuat kata-kata-
Nya didengari dan berkuasa: 

Perkataannya selalu didasarkan 
pada integriti hidupnya. Juga, 
o r a n g  m e n y e d a r i  b a h a w a 
kewibawaannya tidak datang dari-

pada-Nya tetapi daripada sesuatu 
(Seseorang) yang lebih tinggi yang 
dilayani-Nya. 

Tidak ada percanggahan antara 
kata-katanya dan hidup-Nya. Apa 
yang diucapkan-Nya sesungguh-
nya adalah apa yang dilakukan-
Nya. Lebih-lebih lagi, kata-kata-
Nya berkuasa kerana ia bukan 
hanya datang daripada-Nya, tetapi 
ia juga datang melalui Dia, 
Seseorang yang dimuliakan-Nya 
dan Teratas. Seseorang yang tidak 
dapat dicabar iaitu Tuhan. 

Anda melihat jenis kuasa ini; 
sebagai contoh, Ibu Teresa dan 
Jean Vanier. Kata-kata mereka 
mempunyai kuasa khusus. Ibu 
Teresa dapat bertemu dengan ses-
eorang buat kali pertama dan 
meminta dia datang ke India dan 
bekerja dengannya. Jean Vanier 
boleh melakukan perkara yang 
sama. 

Seorang kawan saya berkongsi 
bagaimana pertemuan Vanier buat 
kali pertama, dalam perbualan mer-
eka yang pertama, Vanier menjem-
putnya menjadi imam misionari. 
Dia sendiri pun tidak pernah ter-
fikir mengenai hal itu. Tetapi pada 
hari ini,  dia seorang misionari. 

Apa yang memberi orang yang 
kuasa istimewa? "Exousia", 
kehidupan yang tidak mementing-
kan diri sendiri, dan landasan yng 
datang daripada Seseorang yang 
lebih Tinggi. 

Apa yang anda lihat pada orang 
seperti Ibu Teresa dan Jean Vanier 
adalah mereka tidak berdaya seper-

ti bayi digabungkan dengan 
kehidupan mereka yang tidak 
mementingkan diri sendiri, yang 
menjadi asas kewibawaan mereka. 

Apabila orang tersebut bercakap, 
seperti Yesus, kata-kata mereka 
mempunyai kuasa nyata untuk 
menenangkan hati, menyembuh-
kan mereka, mengubahnya dan, 
secara kiasan tetapi benar, mengu-
sir iblis dari mereka. Tetapi kita 
tidak perlu selalu melihat contoh 
besar seperti Ibu Teresa dan Jean 
Vanier. 

Kebanyakan kita tidak begitu ter-
pengaruh oleh Ibu Teresa atau Jean 
Vanier, tetapi pernah berbicara den-
gan orang-orang berwibawa di 
sekeliling kita. Dalam kes saya, 
bapa dan ibu saya yang bercakap 
dengan saya dengan kuasa seperti 
itu. 

Serta ada beberapa orang biar-
awati Ursuline yang mengajar saya 
di sekolah dan beberapa orang 
bapa dan ibu saudara saya mempu-
nyai kuasa untuk meminta pengor-
banan saya kerana mereka ber-
cakap dengan "exousia" dan den-
gan integriti dan iman yang saya 
tidak boleh mempersoalkan atau 
menafikan. Mereka meminta saya 
untuk menjadi seorang imam dan 
saya telah menunaikannya. .

Apa yang menggerakkan dunia 
seringkali adalah tenaga dan karis-
ma berkuasa yang sangat berbakat; 
tetapi hati digerakkan oleh kuasa 
berwibawa yang istimewa. — 
Hakcipta Terpelihara @ Fr Ron 
Rolheiser 1999-2021

Penderitaan, kematian dan 
kebangkitan Tuhan Yesus 
merupakan intisari bahan 

renungan, yang dihidangkan 
kepada segenap umat Kristian 
sepanjang Minggu Suci, yang 
dimulai pada Hari Minggu 
Palma ini. 

Pada tahun lalu, kita meraya-
kan Hari Minggu Palma di 
rumah sahaja akibat pandemik 
Covid-19.

Setelah setahun berlalu, rupa-
rupanya pandemik ini masih 
belum reda. Masih ada paroki 
yang terpaksa ditutup kerana ter-
dapat kluster atau seorang dua 
umat malah paderi sendiri, dija-
ngkiti Covid-19.

Namun, pandemik bukanlah 
penghalang kita untuk menju-
lang palma kemenangan kita.

Marilah kita dengarkan penuh 
perhatian kisah tentang hari-hari 
dan saat-saat penentu terakhir 
hidup Yesus di dunia ini. 

Penderi taan Yesus harus 
memasuki dan menembus hati 
kita, yang sering mati rasa dalam 
hidup kita khususnya pada 
musim pandemik ini.

Sepanjang Minggu Suci, kita 
berkesempatan melihat dan men-
genal siapakah Yesus, dan siapa-

kah orang-orang yang mengani-
aya Dia. Tetapi bukan hanya 
orang-orang sezaman dengan 
Yesus, tetapi juga orang-orang 
sezaman dengan kita, yang 
membenci, memusuhi, menekan, 
menghina dan menganiaya sesa-
ma. Apakah kita termasuk juga 
dalam kelompok mereka itu?

Dari kisah penderitaan Yesus 
kita dapat menggambarkan kese-
dihan-Nya, yang merasa diting-
galkan teman-teman dan murid-
murid-Nya. 

Yesus tergantung dari nasib-
Nya. Yesus dikhianati Yudas 
Iskariot. Dia tidak menjawab 
Pilatus,  ketika disoal oleh 
Pilatus. 

Dan Pilatus kelihatan tidak 
berusaha menolong Dia, bahkan 
murid-muird-Nya sendiri yang 
bersungguh-sungguh mahu 
mengikuti  Dia,  yang pada 
mulanya sanggup meninggalkan 
segala-galanya termasuk keluar-
ga dan pekerjsaan, mula mening-
galkan Dia.

Peristiwa-perisyiwa yang ber-
langsung dalam kisah Injil 
Markus ialah: Yesus dan murid-
murid pergi dari ruang perja-
muan  ma lam te rakh i r  ke 
Getsemani. Sesudah diadili oleh 

Pilatus Dia dibawa ke Golgota. 
Sesudah disalib Dia dibawa ke 
tempat pemakamam. 

Ternyata dari urutan peristiwa 
itu, Yesus telah mengubah uru-
tan nilai-nilai duniawi! Dia men-
gajar kepada kita bahawa kep-
impinan dan kewibawaan yang 
sejati ialah dengan pelayanan 
kerendahan hati, kemurahan 
hati, belas kasihan dan mengu-
tamakan orang lain khususnya 
mereka yang lemah dan sakit.

Selain itu, Injil Markus turut 
mencatat kisah seorang wanita 
yang meminyaki kepala Yesus 
dengan minyak murni yang san-
gat mahal. 

Wanita itu dikritik pedas kera-
na membazirkan sesuatu yang 
amat berharga. 

Di sini, kita dapat melihat 
murid-murid lelaki Yesus tidak 
setia kepada Guru mereka, 
malah meninggalkan-Nya. 

Sedangkan si wanita yang 
tidak terkenal itu membuktikan 
keset iaan,  keberanian dan 
kasihnya yang murni kepada 
Yesus. 

Isi pelajaran itu ialah, bahwa 
hidup kita harus jadikan seperti 
buli-buli berisi minyak murni 
yang berharga bagi Tuhan dan 

bagi sesama kita! Bukan hanya 
untuk kepentingan kita sendiri. 
Kita harus rela memberikan apa 
yang berharga dan apapun ben-
tuknya, untuk mewujudkan kasih 
kita yang sejati kepada sesama

Santo Sri Paus Yohanes Paulus 
II, semasa memimpin Ibadan 
Jumaat Suci di Roma pernah 
mengucapkan kata-kata penuh 
makna ini:

“Siapakah, kalau bukan Sang 
Penebus yang diadili, dapat 
memahami penderitaan orang-
orang yang diadili secara tidak 
adil?”

“Siapakah, kalau bukan Sang 
Raja yang dicaci maki dan dihi-
na dapat menanggapi dan mera-
sakan keinginan dan keperluan  
jutaan orang yang hidup tanpa 
harapan dan tidak dihargai?”

“Siapakah, jika bukan Putera 
Tuhan yang disalib,  dapat 
memahami dan ikut merasakan 

kesedihan dan kesepian kehidu-
pan sekian banyak orang yang 
hidup di tengah kemiskinan 
tanpa harapan?”

Betapa bangga, bergembira 
dan bersyukur hati kita, kerana 
memiliki seorang Penyelamat, 
yang sungguh memahami dan 
memperhatikan situasi hidup 
kita! 

Dia selalu bersama kita, ambil 
bahagian dalam kesedihan, kesu-
karan dan penderitaan kita! 
Bersediakah dan sanggupkah 
kita membalas kasih Penyelamat 
itu, khususnya juga terhadap 
sesama kita tanpa perbezaan?

Dalam pembacaan kedua, 
Paulus memberi nasihat kepada 
jemaat di Filipi dan kita agar 
kita dapat mengosongkan diri 
k i ta  dan  mengambi l  rupa 
seorang hamba. Sebab itulah 
sikap dasar Yesus Kristus. — 
iman katolik 

HARI MINGGU PALMA
TAHUN B
YesaYa 50:4-7  
Filipi 2:6-11 

injil Mrk 14:1-15:47

Menjadi minyak murni untuk Tuhan dan sesama
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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
ATAU
Fax: 

03-20268293
Email: 

editor@herald.com.
my 

Tanya
Jawab Menurut kebiasaan liturgi, pada hari Min-

ggu Palma, daun-daun palma disiapkan untuk 
diberkati dan digunakan oleh umat dalam pe-
rarakan menuju gereja untuk merayakan Eka-
risti.

Daun palma yang dipegang umat itu dapat di-
lambai- lambaikan sambil menyanyikan lagu-lagu 
yang mengenangkan sorak-sorai khalayak ramai 
menyambut kedatangan Yesus di atas seekor kel-
dai hendak memasuki kota Yerusalem sebagai raja 
damai. 

Apakah daun palma adalah satu satunya yang 
dapat digunakan untuk ritus pemberkatan dan 
perarakan? Apakah dapat digunakan daun selain 
palma, misalnya daun kelapa, atau ranting-ranting 
pohon lain?

Sebenarnya dalam Kitab-Kitab Injil terdapat va-
riasi cerita tentang Yesus dielu-elukan oleh para 
murid atau orang banyak ketika masuk kota Yeru-
salem. Contohnya:

Mat 21:8 “Orang banyak yang sangat besar 
jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, 
ada pula yang memotong ranting-ranting dari po-
hon-pohon dan menyebarkannya di jalan”.

Mrk 11:8 “Banyak orang yang menghamparkan 
pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan 
ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari la-
dang”.

Injil Matius dan Markus menceritakan bahawa 
orang ramai menghamparkan pakaiannya di ja-
lan. Tetapi Matius dan Markus tidak menceritakan 
bahawa orang ramai itu memegang daun palma. 

Yang menarik juga adalah bahawa ranting- ranting 
pohon itu disebarkan di jalan, bukan dipegang dan 
dilambaikan.

Luk 19:36 “Dan sementara Yesus mengenderai 
keldai itu mereka menghamparkan pakaiannya di 
jalan”. 

Lukas tidak menceritakan bahawa para murid 
Yesus yang mengiringi-Nya menyebarkan rant-
ing-ranting hijau dan memegang daun palma.

Satu-satunya Injil yang menyebut pemaka-
ian daun palma adalah Yohanes 12:13 “Mereka 
(orang banyak) mengambil daun-daun palem, dan 
pergi menyongsong Dia sambil berseru: Hosana! 
Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, 
Raja Israel!”

Yohanes tidak menceritakan bahawa orang ra-
mai itu menyebarkan ranting-ranting pohon atau 
menghamparkan pakaiannya di jalan.

Jadi nama Hari Minggu Palma dan tradisi upac-
ara pemberkatan serta perarakan dengan daun 
palma sebenarnya berdasarkan cerita dari Injil 
Yohanes. 

Erti dari daun palma itu menjadi jelas dari kon-
teks ceritanya, iaitu peristiwa Yesus dielu-elukan, 
disoraki, disalami sebagai raja, yang datang dalam 
nama Tuhan untuk membawa damai. Maka daun 
palma yang dilambai- lambaikan merupakan tan-
da pujian dan kemuliaan, kemenangan dan damai.

Erti simbolik yang sama dari daun palma ini da-
pat kita temukan dalam Kitab Wahyu: “Kemudian 
dari pada itu aku melihat: sesungguhnya, suatu 
kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat 
terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku 

dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta 
dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah 
putih dan memegang daun-daun palem di tangan 
mereka. 

Dan dengan suara nyaring mereka berseru: Kes-
elamatan bagi Tuhan kami yang duduk di atas 
takhta dan bagi Anak Domba!” (Why 7:9-10).

Menurut catatan Egeria mengenai liturgi di Ye-
rusalem sekitar abad ke-empat, sudah ada perara-
kan dengan ranting palma dan zaitun pada Hari 
Minggu Palma untuk mengenangkan peristiwa 
Yesus dielu-elukan ketika memasuki kota Yeru-
salem.

Biasanya padapagi Hari Minggu itu umat 
berkumpul di bukit zaitun dan sekitar jam 5 pagi 
di atas bukit itu mereka mendengarkan pemaklu-
man Injil mengenai masuknya Yesus secara mulia 
ke kota Yerusalem. 

Setelah itu mereka berarak menuju pusat kota 
Yerusalem. Kanak-kanak juga turut serta dalam 
perarakan sambil membawa ranting palma dan 
zaitun.

Kemudian cara perayaan seperti ini mulai 
dibuat di Sepanyol (abad ke-lima), di Gallia (abad 
ke-tujuh) dan di Roma (abad ke-sebelas). Ber-
dasarkan tradisi ini, dapatlah dimengerti mengapa 
sebaiknya daun palma dipakai meskipun bukanlah 
satu-satunya yang diberkati dan digunakan dalam 
perarakan. 

Dapat pula dipakai ranting zaitun atau ranting 
hijau lain (terutama kalau di tempat kita tidak ada 
tumbuhan palma) dan boleh juga daun kelapa, bila 
ada kemiripan makna simboliknya. — Katolisitas

Menggunakan daun lain pada Hari Minggu Palma 
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KOTA KINABALU: Pada tahun 
ini, Hari Raya Besar Sto Joseph 
dirayakan istimewa sempena Ta-
hun Sto Joseph, Penaung Gereja 
Universal. Katedral Hati Kudus  
membuka pintunya kepada 50 
peratus umat pada malam hari 
perayaan liturgi 18 Mac, yang 
juga merupakan pelancaran Ta-
hun Sto Joseph. 

Misa itu dipimpin oleh Uskup 
Agung John Wong, bersama pa-
deri paroki Fr Paul Lo, Fr Sunny 
Chung, Fr Russell Lawrine dan 
Fr Joshua Liew.

“Saya berharap kalian tahu ba-
hawa dari 8 Disember 2020 hing-
ga 8 Disember 2021, Sri Paus 
Fransiskus telah mengisytiharkan 
Tahun St Joseph untuk merayakan 
ulang tahun ke-150 pewartaan St 
Joseph sebagai Penaung Gereja 
Universal," ujar Uskup Agung. 

Katanya Bapa Suci telah menu-
lis Surat Apostolik "Patris Corde 
(Hati Bapa)" sempena perayaan 
ini yang menyeru orang-orang 
beriman untuk "meningkatkan 
cinta kita kepada orang kudus 
yang agung ini, serta mendorong 
kita untuk memohon pertolon-
gannya dan meneladani kebaji-
kan serta semangat mulianya."

Bapa Uskup Agung John men-
jelaskan bahawa Sto Joseph ada-
lah seseorang yang sama sep-
erti kita yang turut mengalami 
masalah biasa. Dari kisah Injil 
tentang pertunangan Joseph ke-
pada Maria, dia mengatakan "ya" 
kepada Tuhan untuk menjadi 

bapa angkat Yesus. 
Bapa Uskup Agung juga meng-

gambarkan bagaimana Joseph 
menderita kekhuatiran, tekanan 
dan malam-malam yang mence-
maskan semasa dia berhadapan 
dengan berita-berita tentang ke-
hamilan Maria sebelum  mereka 
menjadi suami isteri. 

Kerana mengasihi Maria dan 
demi menyelamatkan Maria 
daripada tohmahan orang ra-
mai, Uskup Agung mencerita-
kan reaksi awal Joseph terhadap 
penemuan yang tidak dijangka 
"Joseph, sebagai seorang yang 
tulus hati dan tidak mahu mence-
markan nama isterinya di muka 
umum, dia bermaksud mencerai-
kannya  dengan diam-diam."

Namun ternyata Joseph mem-
buat keputusan yang menge-
jutkan apabila malaikat Tuhan 
muncul dalam mimpinya untuk 
memperisterikan Maria. 

Peristiwa ini mengungkapkan 
bahawa “Joseph berada dalam 
benak Tuhan dalam sejarah Kes-
elamatan, bahawa Tuhan telah 
mempersiapkannya, seperti Ma-
ria untuk misi besar ini iaitu 
membawa keselamatan kepada 
seluruh umat manusia ”.

Prelatus itu menekankan "ker-
endahan hati dan diam" Sto Jo-
seph ketika dia menerima berita 
dari malaikat bahawa anak yang 
dikandung Maria akan menjadi 
agung dan menyelamatkan umat 
dari dosa-dosa mereka.

Dengan tenang dan pasrah, 

Sto Joseph menerima dan mem-
percayai rancangan Tuhan yang 
sempurna. 

Apa yang dilakukan oleh Jo-
seph begitu berbeza dengan sikap 
masyarakat hari ini yang pantas 
dan berani berkongsi berita-ber-
ita gembira dengan menggunakan 
media. 

Sto Joseph "diam" namun dari 
tindakannya, dia melindungi, 
mengutamakan dan menyayangi 
Yesus serta Maria.

Walaupun ramai di antara kita 
mungkin merasa senang untuk 
mengatakan "Tentu saja, saya 
percaya kepada Tuhan", dan bah-
kan mudah memberitahu orang 
lain yang memerlukan nasihat 
bahawa "Anda harus percaya 
kepada Tuhan ”, Uskup Agung 
berpesan bahawa pertama-tama, 
"kita harus ada kepercayaan dan 
keyakinan teguh kepada Tuhan."

Uskup Agung John mengakhiri 
homilinya dengan menawarkan 

moto Sto Joseph iaitu "memper-
cayai Tuhan dalam setiap peri-
stiwa, setiap kesukaran, dalam 
setiap kebahagiaan dan kesedi-
han, dalam setiap kegembiraan 
dan dukacita". 

Ketua Keuskupan Agung KK 
itu berdoa agar "Tuhan akan 
menolong kita untuk meningkat-
kan kasih kita kepada St Joseph, 
memohon perlindungannya, me-
niru kebajikan dan semangatnya. 
— sumber CS

Sto Joseph, guru kehidupan 
dan rohani
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Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik,

Apa khabar? Pada minggu 
ini, kita merayakan Hari 
Minggu Palma. 
Pada Hari Minggu Pal-

ma, biasanya kita akan 
memegang daun palma 
bagi mengenang peristiwa 
sukacita di mana Yesus 
disambut sebagai Raja 
semasa memasuki Yeru-
salem. 
Pada ketika itu, orang-

orang Yerusalem men-
gangkat daun palma 
dan meletakkan paka-
ian mereka di atas jalan 
untuk dilalui Yesus yang 
menaiki keldai.
Namun, sejak bulan 

Mac 2020 hingga kini, 
sambutan Hari Minggu 
Palma dan Minggu Suci 
agak berbeza. 
Pandemik Covid-19 

masih belum reda. Meski-
pun kempen vaksinasi su-

dah bermula tetapi virus 
ini masih menular. Malah 
masih ada beberapa dae-
rah yang dikenakan Perin-
tah Kawalan Pergerakan.
Oleh itu, auntie berdoa 

dan berharap agar adik-
adik terus bersabar. 
Jangan biarkan keadaan 
ini menenggelamkan keg-
embiraan hari minggu pal-
ma kita. 
Adik-adik, meskipun 

kita tidak dapat ke Ger-
eja dan merayakan Hari 
Minggu Palma seperti ta-
hun-tahun lalu, kita masih 
boleh merayakannya den-
gan menonton Misa Kudus 
secara langsung melalui 
Internet. 
Semoga adik-adik da-

pat merayakan Minggu 
Suci dengan menonton 
siran langsung Misa Kudus 
dari paroki adik-adik. 

Auntie Melly

Terpujilah Putera Daud!  Terberkatilah Dia yang datang atas nama Tuhan! 
Terpujilah Yang Mahatinggi! (Mat 21:9)

Lengkapkan gambar di bawah dan jangan lupa mewarnakannya! 

Yesus dielu-elukan di Yerusalem 
(Matius 21:1-11)

Berdasarkan gambar di bawah, tuliskan nama-nama 
penting sepanjang Minggu Suci. 
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Dalam nama Yesus Kristus ... 
berjalanlah 

KOTA KINABALU: Catholic Student 
Group – Untuk Melayani Sesama 
(CSG – UMS) telah menganjurkan 
program Belia Missionaris ke-21 
yang berlangsung pada hari yang 
berbeza iaitu 6-7 Mac, 10 Mac dan 
13-14 Mac dengan tema pilihan 
iaitu Kisah Para Rasul 3:6, “Emas 
dan perak tidak ada padaku, teta-
pi apa kupunyai, Kuberikan kep-
adamu: Demi nama Yesus Kristus, 
orang Nazaret itu, berjalanlah!”

Norma baharu kini tidak 
menghalang Lembaga Pengarah 
program untuk mempersiapkan 
satu program yang sebelumnya 
dikenali sebagai ‘Belia Mission-
aris Masuk Kampung’ yang lebih 
berfokus kepada pelayanan di ka-
wasan terpilih.

Tahun ini, Belia Missionaris-21 
membawa sedikit kelainan mengi-
kut kesesuaian norma baharu 
iaitu dengan melakukan aktiviti-
aktiviti seperti ‘Little Things with 
Great Love’ dan ‘Stay at Home & 
Love Your Family’ yang sesuai di-
lakukan di rumah masing-masing 
dan secara maya.

Tujuan aktiviti tersebut ada-
lah supaya belia boleh melayani 
bersama keluarga atau komuniti 
masing-masing. Para peserta juga 
mempunyai “Foster Siblings” den-

gan melakukan beberapa aktiviti 
iaitu perkongsian bersama dan “A 
Night to Remember”.

Sesi ‘You are the Now of God – 
Menjadi Saksi Kristus’ yang dis-
ampaikan oleh Sr Jossie Sili telah 
membantu peserta melihat ten-
tang realiti dunia sekarang dan 
membawa mereka untuk melihat 
semua itu dengan mata Tuhan 
agar mempunyai sikap kepedulian 
dan keikhlasan dalam tindakan 
yang dilakukan

Sesi kedua ‘Little Flower of Jesus’ 
yang disampaikan oleh alumni 
CSG-UMS, Shella Sijan, berkong-
si tentang erti pelayanan dan 
mendedahkan teladan St Therese 
of Lisieux. 

Menerusi teladan St Therese, 
peserta dibawa untuk mencon-
tohi teladan pelayanan St Therese 
dan memberi peneguhan kepada 
peserta bahawa perbuatan tidak 
diukur dengan kehebatan tetapi 
dengan kasih yang disertai dalam 
perbuatan tersebut.

Selesainya program, para peser-
ta turut disedarkan bahawa pe-
layanan mereka tidak berhenti di 
program ini sahaja dan diberikan 
peneguhan supaya terus melayani 
Tuhan dalam norma baharu ini. — 
Natasha Lansi, CS 

Hampir 3 per 4 daripada permukaan bumi 
adalah kawasan berair. Begitu juga dengan 
tubuh manusia, 70% daripada komposisi 
tubuh manusia adalah air. Tanpa air aktiviti 
dalam kehidupan manusia akan terjejas.

Manusia yang merupakan pengguna 
utama sumber alam harus mempunyai 
kesedaran yang tinggi untuk memasti-
kan bahawa generasi akan datang terus 
menikmati alam sekitar yang bersih dan 
selamat.

Hari Air Sedunia disambut pada 22 
Mac 2021 dengan bertemakan ‘Menghar-
gai Air’. Hari Air Sedunia disambut untuk 
menghargai sumber air dan meningkatkan 
kesedaran krisis air antarabangsa serta 
salah satu fokus utama dalam menyokong 
pencapaian Pertubuhan Bangsa-Bangsa 
Bersatu iaitu Matlamat Pembangunan Le-
stari 6 : Air dan sanitasi untuk semua men-
jelang tahun 2030.

Tema ‘Menghargai Air’ bukan sekadar 
terletak pada harga semata-mata. Menu-
rut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, 

air mempunyai nilai yang sangat besar dan 
kompleks merangkumi kehidupan sehar-
ian. 

Selain itu, tema pada tahun ini berk-
isarkan mengenai erti air kepada manu-

sia, kehidupan dan bagaimana cara untuk 
melindungi sumber yang penting ini. 

Air ialah sumber kehidupan yang mer-
angkumi isi rumah, makanan, budaya, kesi-
hatan, pendidikan, ekonomi, dan perseki-

taran semula jadi. 
Pengabaian salah satu daripada nilai-

nilai ini akan meningkatkan risiko dalam 
salah urus sumber air.

Malaysia adalah salah satu negara yang 
kaya dengan sumber air. Purata jumlah 
taburan hujan di Malaysia adalah 80% seta-
hun iaitu antara 2000mm hingga 2500mm. 
Jika dilihat, Malaysia tidak berpotensi un-
tuk mengalami masalah kekurangan air. 
Bagaimanapun, hal ini berkemungkinan 
akan berlaku ekoran masalah pencemaran 
alam sekitar, kemusnahan kawasan tada-
han air, pencemaran sungai, dan kemarau.  

Selain itu, permintaan sumber air kian 
meningkat seiring dengan pertambahan 
populasi penduduk, pembangunan, dan 
sektor ekonomi.

Marilah kita bersama-sama menjaga ke-
lestarian sumber air kita. Jangan kerana di 
negara kita mudah mendapatkan air, maka 
kita mengabaikannya. Belum terlambat 
untuk memupuk sikap menghargai air di 
dalam keluarga kita sendiri. 

Hargai air, mengabaikannya meningkatkan risiko kesihatan 
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VATIKAN: Keberanian sangat 
besar seorang wanita,  Nadia Mu-
rad telah menjadi simbol tidak 
gentar menghadapi rintangan 
bagi warga Yazidi, dan bagi se-
mua wanita yang jadi mangsa 
kekejaman. Tahun 2014, Nadia 
diculik oleh ISIS dan diperhamba 
selama tiga bulan di Iraq. 

Meski pun pernah menjadi 
mangsa keganasan yang sangat 
kejam, Nadia menolak untuk 
menyerah, dan kini, Nadia me-
nentang segala bentuk keganasan 
dari rumah angkatnya di Jerman.

Nadia bertemu Sri Paus  Fran-
siskus tahun 2018, dan memberi 
Sri Paus  buku autobiografinya 
bertajuk “The Last Girl”. Semasa 
kembali dari Iraq, Sri Paus  men-
gatakan kepada wartawan ba-
hawa buku itu sangat menyentuh 
hatinya.

Media Vatikan menemu bual 
Nadia Murad tentang hasil yang 
ingin dilihatnya selepas  kun-
jungan Sri Paus  ke Iraq. Beliau 
dengan sepenuh hati menyeru  
kepada masyarakat antarabangsa 
untuk membantu membebaskan 
ramai wanita Yazidi yang masih 
berada di tangan para jihadis.

Menurut Nadia, kunjungan Sri 
Paus Fransiskus ke Iraq tidak 
hanya bersejarah, tetapi juga ter-
jadi pada waktu bersejarah bagi 
rakyat Iraq, semasa mereka ban-
gun kembali dari genosida, pen-
ganiayaan agama, dan konflik pu-
luhan tahun. Kunjungan Sri Paus 
menekankan  potensi perdamaian 
dan kebebasan beragama. 

Kunjungan itu melambang-
kan bahawa semua orang Iraq, 
tidak peduli apa iman mereka, 
sama-sama berhak atas martabat 
dan hak asasi manusia. Sri Paus 
juga menyampaikan pesan yang 
jelas bahawa bagi memulihkan 
hubungan antara agama, ia harus 
dimulakan dengan menyokong 
pemulihan komuniti-komuniti 
seperti Yazidi, yang telah men-
jadi sasaran keganasan dan mar-
ginalisasi.

Nadia yang bertemu secara 
peribadi dengan Sri Paus Fransis-
kus pada tahun 2018 mengatakan, 
“kami berbicara tentang pengala-
man genosida komuniti Yazidi, 
terutama keganasan yang dialami 
wanita dan kanak-kanak. 

Sokongan oleh Sri Paus untuk 
warga Yazidi adalah contoh bagi 
pemimpin agama lain di wilayah 
itu untuk memperkuat pesan tol-

eransi kaum minoriti agama. 
Nadia juga merupakan pen-

erima Hadiah Nobel Perdamaian, 
seorang Goodwill Ambassador 
dari PBB, dan mendirikan Pusat 
Bantuan Nadia yang membantu 
wanita mangsa keganasan. 

ISIS telah kalah perang tahun 
2017 namun hakikatnya, 2,800 
orang wanita dan kanak-kanak 
Yazidi tetap hilang di tahanan 
yang menunjukkan kurangnya 
kemahuan politik untuk melind-
ungi keselamatan dan hak asasi 
dasar wanita. 

Ini menunjukkan bahawa 
keganasan seksual dan perbuda-
kan tidak ditanggapi serius oleh 
masyarakat antarabangsa. Satu 
tugas multilateral harus segera 
dibentuk dengan satu tujuan un-
tuk menemukan dan menyelamat-
kan wanita dan kanak-kanak ini. 
– media Vatikan 

VATIKAN: Memasuki Min-
ggu Suci, pada 23 Mac, Vatikan 
telah mengumumkan perincian  
program perayaan Minggu Suci  
yang akan dipimpin Sri Paus 
Fransiskus.

Berikut merupakan jadual Min-
ggu Suci tersebut:
l 28 Mac, Misa Minggu Palma 
dijadualkan pada jam 10:30 di 
Altar Kerusi Basilika Santo 
Petrus.
l Misa Krisma, 1 April, akan 
berlangsung pukul 10:00 di 
Altar Kerusi di Basilika Santo 
Petrus. Kemudian, Misa Malam 
Perjamuan Tuhan akan berlang-
sung pukul 18:00 yang akan dip-
impin oleh Dekan Kolej Kardi-
nal, Kardinal Giovanni Battista 
Re.

l Hari Jumaat Agung, 2 April, 
perayaan Sengsara Tuhan akan 
dimulai pukul 18.00 di Altar 
Kerusi. Setelah itu, Jalan Salib 
akan berlangsung pukul 21.00 di 
Dataran Santo Petrus di Vatikan.
l Perayaan Malam Paskah pada 
Sabtu Suci akan diadakan pukul 
19:30 di Basilika Santo Petrus. 
l Misa pagi Paskah juga akan 
dirayakan di Basilika, pukul 
10:00 pagi pada hari Minggu 
Paskah, yang akan dilanjutkan 
dengan pemberkatan tradisi  
Urbi et Orbi pada tengah hari.
Semua peristiwa ini akan ber-

langsung dengan kehadiran 
terbatas umat beriman sesuai 
langkah pencegahan untuk 
mengekang penyebaran pandemi 
Covid-19. —media Vatikan 

YANGON: Para pemimpin Gereja 
Katolik dari seluruh Asia menyeru 
perdamaian dan rekonsiliasi di 
Myanmar semasa tindakan ganas 
terhadap mereka yang menentang 
rampasan kuasa oleh junta pada 
bulan lalu terus berlanjutan.

“Damai, damai. Perdamaian itu 
dapat dicapai. Perdamaian itu per-
lu,” bunyi pernyataan yang ditan-
datangani oleh 12 orang kardinal 
Katolik dari seluruh Asia.

Pernyataan yang ditandatangani 
pada 19 Mac namun baru disam-
paikan kepada media pada 23 Mac 
ditujukan kepada puak junta, ahli 
politik, para penunjuk perasaan 
dan pemimpin agama di Myan-
mar.

“Dengan kesedihan yang men-
dalam dan kecemasan yang luar 
biasa, kami mengikuti peristiwa-
peristiwa di Myanmar,” kata para 
pemimpin gereja.

“Begitu besar amarah, kegana-
san, pertumpahan darah, pender-
itaan dan rasa sakit yang menimpa 
rakyat yang mencintai damai, 
yang hanya mencari persatuan, 

keharmonian, dan kesempatan un-
tuk bertumbuh dalam kebebasan,” 
tambah mereka.

Para kardinal mengatakan 
mereka dengan sungguh-sungguh 
menyeru kepada semua pihak 
yang berkepentingan untuk segera 
mewujudkan perdamaian di ne-
gara itu.

“Mulakanlah berdialog untuk 
menemukan penyelesaian, cara 
untuk terus maju,” kata mereka.

Mereka mengatakan bahawa 
foto seorang biarawati yang se-
dang berlutut di jalan di kota My-
itkyina, memohon perdamaian 
segera “terukir di benak dunia.”

 “Orang-orang Myanmar yang 
kami kenal sangat mencintai per-
damaian dan mereka hanya men-
cari kesempatan untuk maju,” kata 
para kardinal. “Mereka telah me-
matuhi hukum dan bekerja sama 
dengan semua pihak berkuasa.” 

“Pada masa ini, mereka hanya 
mencari keharmonian dan mahu 
mengakhiri keganasan,” bunyi 
pernyataan itu.

Para kardinal juga menyampai-

kan sokongan kepada Kardinal 
Charles Maung Bo dari Yangon 
yang lantang bersuara menyeru 
agar konflik di Myanmar segera 
diakhiri.

“Kami bersamamu, berbahagi 
rasa sakit dan kesedihanmu,” kata 
para kardinal dalam surat itu.

“Kami menyokongmu dalam 
memimpin umat dalam doa kepa-

da Tuhan untuk penyelesaian kon-
flik segera, dan untuk memohon 
terang bagi semua agar menemu-
kan jalan menuju penyelesaian,” 
tambah mereka.

“Keganasan tidak akan memec-
ahkan masalah, kekuatan tidak 
pernah menjadi penyelesaian. Itu 
hanya menimbulkan lebih banyak 
rasa sakit dan penderitaan, kega-

nasan dan kehancuran,” kata para 
kardinal.

Mereka juga meminta semua 
pemimpin agama di Myanmar 
untuk bergabung dengan mereka 
“dalam seruan untuk perdamaian  
dan dalam usaha untuk perdama-
ian.”

Pernyataan tersebut ditanda-
tangani oleh Kardinal Malcolm 
Ranjith dari Sri Lanka, Kardinal 
Oswald Gracias dari India; Kardi-
nal Thomas Aquino Manyo Mae-
da dari Jepun, Kardinal Francis 
Xavier Kriengsak Kovithavanij 
dari Thailand, Kardinal Cor-
nelius Sim dari Brunei, Kardinal 
Ignatius Suharyo dari Indonesia, 
Kardinal Orlando Quevedo dari 
Filipina, Kardinal John Tong Hon 
dari Hong Kong, Kardinal George 
Alencherry dari Gereja Siro-Mal-
abar, Kardinal Patrick D’Rozario 
dari Bangladesh, Kardinal Base-
lios Cleemis Thottunkal dari 
Tradisi Gerejawi Siro-Malankara, 
serta Kardinal Louis-Marie Ling 
Mangkhanekhoun dari Kamboja. 
— LiCASnews.com 

Jadual Minggu Suci di 
Taktha Suci 

DHAKA: Sri Paus Fransiskus 
telah mengirim pesan kepada 
rakyat Bangladesh yang meraya-
kan dua perayaan penting pada 
26 Mac lalu iaitu perayaan sera-
tus tahun kelahiran Sheikh Mu-
jibur Rahman dan peringatan 50 
tahun kemerdekaan negara itu. 

“Bangladesh adalah negara 
muda, dan selalu memiliki tem-
pat khusus di hati para Santi 
Papa, yang sejak dahulu lagi 
bersolidariti dengan rakyatnya, 
berusaha untuk mendampingi 
mereka dalam mengatasi masa-
masa sukar serta menyokong 
mereka dalam membangunan 

bangsa, ” kata Sri aus Fransiskus 
yang pernah mengunjungi nega-
ra itu pada 2017.

“Bertepatan dengan peringa-
tan 50 tahun kemerdekaan anda, 
saya sekali lagi menyampaikan 
keyakinan kuat saya bahawa 
masa hadapan demokrasi dan 
keadilan dalam politik Bangla-
desh sangat didasari pada visi 
pembentukannya dan warisan 
dialog yang tulus, serta peng-
hormatan terhadap kemajmukan 
yang telah anda usahakan selama 
bertahun-tahun ini,” kata Bapa 
Suci Fransiskus. — LiCASnews.
com 

Ulang tahun kemerdekaan 
ke-50 Bangladesh, Sangti 
Papa kirim pesan video 

Kardinal se-Asia seru  perdamaian 
dan rekonsiliasi di Myanmar

Kunjungan Sri Paus ke Iraq 
dari mata bekas tahanan ISIS, 
Nadia Murad
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Kenali 
Santo Anda 

St Hugo 
Grenoble

~ 1 April ~ 

St. Hugo dilahirkan pada 
tahun 1052 di Perancis. 

Beliau pemuda yang tinggi 
dan tampan, lemah lembut 
serta sopan santun. Beliau 
juga sering mendambakan 
untuk hidup bagi Tuhan seb-
agai seorang biarawan. 
Akhirnya, orang kudus itu 
ditahbiskan sebagai paderi 
dan sebagai uskup.

Sebagai seorang uskup, 
Hugo segera membetulkan  
kebiasaan-kebiasaan dosa 
sebahagian orang dalam 
keuskupannya.

Prelatus itu menetapkan 
rencana-rencana yang bijak, 
dan kebaikan. 

Bagi memperoleh belas 
kasihan Tuhan untuk umat-
nya, St. Hugo berdoa dengan 
segenap hati. Dia melakukan 
mati raga yang keras. Dalam 
waktu singkat, ramai orang 
telah bertobat dan kembali 
saleh kepada Tuhan.

Tetapi ada sebahagian 
orang daripada golongan 
bangsawan yang menolak 
pertobatan dan menentang 
Uskup Hugo.

Meskipun sudah ditahbis 
sebagai Uskup, Santo Hugo 
tetap tidak melupakan impi-
annya untuk menjadi pertapa 
kerana itulah yang amat did-
ambakan. Maka, beliau  
mengundurkan diri sebagai 
Uskup Grenoble dan mema-
suki biara. 

Hugo pada akhirnya 
benar-benar merasai damai 
di dalam biara. Namun, seta-
hun kemudian, Sri Paus 
memerintahkan Hugo untuk 
kembali ke Grenoble dan 
menjadi uskup di situ. 

Selama empatpuluh tahun 
menjaga umat di keuskupan-
nya dengan tabah dan 
sukacita, kesihatan Hugo 
mulai merosot. Dalam pend-
eritaan sakitnya, dia tetap 
mencintai umatnya dan terus 
melakukan banyak perkara 
baik bagi mereka. 

Dalam kesakitan itu, Iblis 
cuba menggodanya, namun 
Iblis tidak dapat menjatuh-
kannya ke dalam dosa kera-
na ketekunan doa Uskup 
tersebut. St. Hugo wafat 
pada 1 April 1132, dua bulan 
sebelum ulang tahunnya 
yang lapan puluh. 

Beliau menjadi seorang 
uskup yang murah hati serta 
kudus selama lima puluh dua 
tahun.

ISLAMABAD: Bantuan amal Katolik 
untuk Gereja yang Memerlukan 
(ACN) sedang menyokong usaha 
untuk melindungi gadis-gadis minoriti 
di Pakistan. 

Kempen itu akan berusaha melind-
ungi gadis-gadis Kristian dan Hindu, 
yang sangat berisiko mengalami pen-
culikan dan penderaan seksual. 
Inisiatif ini akan menawarkan kaun-
seling, rundingan dan kempen menye-
darkan  masyarakat tentang masalah 
itu, dan memberi bantuan perundangan 
bagi para mangsa.

ACN melaporkan, mereka akan bek-
erja di samping Komisi Katolik untuk 
Keadilan dan Perdamaian (CCJP) 
nasional Pakistan. Statistik CCJP men-
unjukkan lebih dari 1,000 kes gadis 
Kristian dan Hindu yang diculik setiap 
tahun. Gadis-gadis ini sering dipaksa 
masuk Islam kemudian dipaksa untuk 
berkahwin. Oleh sebab kebanyakan 
kes tidak dilaporkan,  jumlah kes itu 
sebenarnya jauh lebih tinggi.

Direktur CCJP Fr Emmanuel (Mani) 
Yousaf mengatakan, “[Pada tahun 
2020,] salah satu rintangan paling 
berat ialah meningkatnya kes pencu-
likan, kahwin paksa, dan pemaksaan 
pindah agama. 

Fenomena ini bukan baharu bahkan  
semakin memburuk, kerana kurangnya 
undang-undang yang memadai untuk 
melindungi gadis-gadis muda dan 
wanita dari komuniti agama minoriti.”

Laporan itu mencatat, ada undang-
undang untuk mencegah kes-kes sep-
erti itu, tetapi tidak efektif. Pada tahun 

2014, Pakistan mengesahkan Undang-
Undang Pengekangan Pernikahan 
Anak Bawah Umur namun masih 
gagal  melindungi kanak-kanak perem-
puan. Sebagai contoh, kes Huma 
Yousef.

Pada Julai 2020, Huma Yousef dicu-
lik, dipaksa menukar agama dan 
dipaksa berkahwin dengan penculikn-
ya.

Meskipun Huma baru berusia 14 
tahun, Mahkamah Agung Pakistan 
memutuskan untuk mengesahkan 
perkahwinan itu. Keluarga Huma tidak 
mendapat banyak bantuan kerana 
mahkamah memutuskan Huma menu-
kar agama atas kemahuannya sendiri. 

Mahkamah juga mengatakan perkah-
winan itu sah kerana Huma sudah akil 
baligh. 

“Kami di CCJP telah mendokumen-
tasikan dan memantau insiden pencu-
likan, perkahwinan dan perpindahan 
agama secara paksa di kalangan 
kanak-kanak perempuan Hindu dan 
Kristian, serta wanita dewasa. Tekanan 
di mahkamah dari kumpulan-kumpu-
lan ekstremis, sikap polis yang berat 
sebelah,  ketakutan akan kejahatan 
yang dilakukan penculik, dan stigma 
memaksa mangsa untuk sering mem-
berikan pernyataan yang menyokong 
penculiknya,” kata imam itu. – media 
Katolik/ Aletia

Bantuan amal Katolik 
perjuang hak asasi 
wanita minoriti 

VATIKAN: “Saya berjalan seperti 
ini, sendirian, sambil memikirkan 
kesepian ramai orang...," itulah 
kata-kata Sri Paus Fransiskus 
dalam buku mengenang momen 
doa luar biasa yang dipimpinnya 
pada malam 27 Mac tahun lalu di 
Dataran Santo Petrus yang sunyi 
dan basah seraya memohon agar 
umat manusia diselamatkan dari 
cengkaman virus corona yang 
membawa maut. Acara yang 
disiarkan langsung itu diikuti 
ramai orang di seluruh dunia.

Buku, “Mengapa kamu begitu 
takut? Mengapa kamu tidak per-
caya?” adalah wawancara singkat 
dengan Sri Paus oleh Setiausaha 
Dikasteri untuk Komunikasi iaitu 
Msgr Lucio Adrián Ruiz. Dalam 
buku itu Bapa Suci menghidup-
kan kembali peristiwa yang tak 
terlupakan itu melalui foto-foto. 
Judul buku, yang diambil dari 
Injil Markus (Markus 4:40), 
adalah kata-kata Yesus kepada 
murid-murid-Nya yang ketakutan 
semasa perahu mereka bergon-
cang kuat akibat ribut lalu  mem-
bangunkan-Nya dari tidur.

Bahagian pertama dari buku itu 
mencakup permohonan berapi-api 
dan kuat Sri Paus  kepada Tuhan 
untuk umat manusia pada peristi-
wa 27 Mac itu. Bahagian kedua 
berisi perkembangan refleksi itu 
dalam terang Injil dan ajaran sos-
ial Gereja yang muncul pada 
bulan-bulan setelah peristiwa itu. 
Sri Paus  mendorong umat untuk 
menjadikan pandemik sebagai 
kesempatan untuk memikirkan 
kembal i  makna hidup dan 
keberadaan, agar keluar dari pan-
demik itu dengan lebih baik 
bukan lebih buruk, serta berusaha 
untuk bertobat. .

Momen sangat pedih pada 
malam 27 Mac itu terjadi setelah 
doa hening sejenak di hadapan 
salib basah, Sri Paus  mencium 
kaki Yesus. “Mencium kaki 
Salib,” kata Sri Paus, “selalu 
memberi harapan.” Yesus “tahu 
apa ertinya semua ini. Dia tahu 
erti kuarantin kerana mereka 
memasang dua paku di situ agar 
Dia tetap di tempatnya.”

“Kaki Yesus adalah kompas 
dalam kehidupan manusia, ketika 

berjalan dan ketika berdiri diam. 
Kaki Tuhan sangat menyentuh 
saya …,” lanjut Sri Paus . 

Dua bahagian buku itu, tentang 
doa dan ajaran, yang sangat saling 
berkait rapat. Dalam pesan Sri 
Paus  untuk Hari Komunikasi 
Sedunia 2020, buku dari Dikasteri 
untuk Komunikasi itu juga men-
dorong umat agar kreatif dan ber-
bahagi kisah-kisah konstruktif 
yang membuat kita menyedari 
bahawa kita semua bersaudara. 

Pada akhir bahagian pertama, 
Msgr Ruiz menjelaskan bahawa 

peristiwa 27 Mac itu adalah “per-
ayaan yang mencerminkan seja-
rah,” kerana menampilkan drama 
manusia di hadapan Tuhan yang 
Maharahim. Juga merupakan 
sejarah kerana jawaban Tuhan 
adalah kehadiran-Nya di tengah-
tengah umat-Nya. “Semasa ini,” 
jelas setiausaha Dikasteri itu, 
“tidak hanya ditandai oleh virus 
ini tetapi pada dasarnya dimater-
aikan oleh kehadiran Tuhan.” Ini 
harus diingat dan dinarasikan 
sehingga dapat diperbaiki dalam 
ingatan dan menjadi bahagian 

dari “sejarah besar perjalanan 
Tuhan bersama dengan umat 
manusia.”

Bahagian kedua mencakupi 
beberapa intervensi Sri Paus 
selepas ibadat pada 27 Mac itu 
yang mendesak perubahan arah 
dan mengarah ke ensiklik terbaru 
Sri Paus  Fratelli tutti, yang juga 
mencakup bahagian-bahagian 
yang terkait dengan pandemik 
global.

Dalam hal ini, dalam audensi 
umum mingguan dari 5 Ogos 
hingga 30 September 2020, Sri 
Paus sampaikan siri baru kateke-
sis tentang penyembuhan dunia. 
Renungan-renungan tentang men-
gubah akar-akar penyakit fizikal, 
spiritual dan sosial membicara-
kan masalah-masalah seperti 
kebaikan bersama, keberpihakan 
terhadap orang miskin, merawat 
rumah bersama. 

Fokus pada Kristus adalah inti, 
seraya mengingat bahawa tidak 
ada yang diselamatkan sendirian, 
kerana pandemik telah membuat-
nya terbukti secara konkrit. – 
media Vatikan 

Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 
Sri Paus berjalan sendirian di Dataran Sto Petrus, yang sunyi ... basah, 27 Mac tahun lalu 



MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(MAC)

PENGINJILAN: Sakramen Perdamaian  
– Mari kita berdoa agar kita mengalami 
sakramen perdamaian dan pembaha-

ruan mendalam, agar dapat menikmati 
belas kasihan tanpa batasan dari 

Tuhan. Mac 28, 2021 

Uskup Agung Simon Poh dipilih semula 
ketuai penggal baharu ACS 
KUCHING: Persatuan Gereja-ger-
eja di Sarawak (ACS) mengadakan 
Mesyuarat Agung Tahunan kali 
keenam melalui Zoom pada 20 
Mac 2021.

Seramai 52 peserta dalam me-
nyertai pertemuan atas talian yang 
terdiri daripada wakil Gereja, ahli-
ahli bersekutu, ketua-ketua kemen-
terian, ketua dan setiausaha semua 
cawangan ACS di 12 Bahagian di 
Sarawak.

Uskup Agung Simon Poh dari 
Keuskupan Agung Kuching dilan-
tik semula sebagai Pengerusi ber-
sama dengan Timbalannya, Uskup 
Danald Jute dari Gereja Anglikan. 
Turut dipilih semula ialah Naib 
Pengerusi Peter Wong, Setiausaha 
Penatua Ambrose Linang dan Ben-
dahari Ronnie Hii Ru Wei.

Empat Anggota Jawatankuasa 
baharu turut dilantik untuk berga-
bung dengan enam penyandang 
jawatan tersebut iaitu Uskup Dr 

Lau Hui Ming, Uskup Bonnie Se-
dau, Tan Kheng Tong dan William 
Ting.

Berikut adalah senarai Anggota 
Eksekutif / Jawatankuasa 2021-
2022:
Pengerusi: Uskup Agung Dr Si-
mon Poh (Roman Catholic)
Naib Pengerusi: Bishop Datuk 
Danald Jute (Anglican)
Timbalan Pengerusi: Peter Wong 
Hung Huang (Roman Catholic)
Setiausaha Kehormat:  Elder Am-
brose Linang (Seventh Day Ad-
ventist)

Bendahari Kehormat: Ronnie Hii 
Ru Wei (Methodist-SCAC)

Ahli-ahli Komiti: 
Uskup Dr Lau Hui Ming (Method-
ist-SCAC)
Uskup  Bonnie Sedau (Methodist-
SIAC)
Pastor Edmund M Liah (Seventh 
Day Adventist)
Pastor Bina Agong (BEM/SIB)
Major Francis Ng (Salvation Army)
Rev Nelson Ugas Bulang (Angli-
can)
Bernadine Sammy (Roman Catho-
lic)
Harry Pudun (BEM/SIB)
Tan Kheng Tong (Salvation Army)
William Ting (Methodist-SCAC)

ACS juga melaporkan beberapa 
acara yang telah dicapai: 

2019
l Acara utama ACS seperti Doa 

Hari Malaysia, Harmony Walk, 
Christmas Parade, Combined 
Christmas Service di seluruh 
Sarawak berjaya dilaksanakan. 
Perhimpunan Pentakosta  2019 
merupakan antara bukti kes-
atuan gabungan gereja-gereja di 
Sarawak. 
l Kerjasama erat dengan UNI-
FOR.

 2020
l Disebabkan pandemik COV-

ID-19 yang belum pernah terjadi 
sebelumnya, telah mengganggu 
acara dan program yang dirancang 
ACS. ACS dipuji oleh MKN dan 
SDMC Sarawak dalam ketegasan-
nya mematuhi SOP.  Perpaduan 
dan solidariti  antara gereja begitu 
erat demi memerangi pandemik 
kini  menjadi norma baharu. Ger-
eja merayakan Misa, pembentukan 
iman, aktiviti dan lain-lain melalui 
Internet. 

l ACS mempertahankan Fir-
man Tuhan di Malaysia semasa 
tercetusnya kenyataan memfitnah 
Alkitab tentang pengambilan alko-
hol oleh Ahli Parlimen PAS Pasir 
Puteh.
l Pemimpin ACS berkolaborasi 

dengan Unit Komunikasi Awam 
Sarawak (UKAS) dan UNIFOR 
bagi mempromosi masyarakat 
mendaftar untuk vaksinasi COV-
ID-19 demi membendung pande-
mik tersebut, oleh itu kempen terse-
but mencapai 70% -80% kelompok 
vaksinasi penduduk.

2021-March
l Keputusan Mahkamah Tinggi 
untuk orang Kristian menggu-
nakan perkataan 'Allah'. ACS 
mengakui dan menghormatinya 
sebagai keputusan pengadilan 
yang berkaitan dengan Undang-
undang Sivil. — sumber Today's                  
Catholic

KENINGAU: Bertemakan 
“Dengan Hati Seorang Bapa.” 
Tahun Santo Joseph di KSFX 
dimulakan dengan Misa sem-
pena Pesta Santo Joseph, suami 
Bonda Maria dan Pelancaran 
Program Pengisian Tahun San-
to Joseph Paroki KSFX di St 
Joseph Minawo, 18 Mac 2021. 

Dalam Misa Kudus Pelan-
caran tersebut, Uskup Cor-
nelius Piong menjelaska, 
“Kita bersyukur kepada Tu-
han atas dorongan Roh Kudus 
ke atas Sri Paus Fransiskus 
untuk mengistiharkan tahun 
ini 28/12/2020 – 28/12/2021 
sebagai Tahun Santo Joseph 
yang bertema, “Dengan Hati 
Seorang Bapa.”

Tambahnya, “Peranan Santo 
Joseph dalam melindungi Ma-
ria dan Yesus walaupun tidak 
banyak ditulis dalam Alkitab, 
Perjanjian Baru, adalah sangat 
penting sebagai ketua kelu-
arga”. 

“Melalui perlindungan dan 
bimbingannya, Yesus dapat 
membesar menjadi bijaksana 
dan menyenangkan hati Tuhan 
mahupun manusia (Luk.2:52)”.

Lanjutnya lagi, "Peranan 
ibubapa untuk menentukan si-
kap dan sifat kanak-kanak san-
gatlah penting untuk kebajikan 
masyarakat dan Gereja. 

“Menyedari bahawa keluarga 
adalah permulaan Gereja atau 
gereja domestik, maka pelay-
anan dan tanggungjawab se-
orang ayah perlu ditekankan 
khususnya bermodal kepada 
hati Sto Joseph.”

“Santo Paus Yohanes Paulus 
II ada mengingatkan kita umat 
melalui Surat Apostoliknya 
“Masa depan manusia kes-
eluruhannya adalah ditentukan 
melalui keluarga” (Christian 
Family, 86).”

Sepanjang Tahun Santo Jo-
seph,  Uskup Cornelius menga-
jak -khususnya para ayah, agar 

menyedari  dan meneladani 
peranan yang ditunjukkan oleh 
Santo Joseph .

“Pengaruh si jahat pada za-
man kemajuan ini banyak 
membawa kebohongan, ke-
palsuan dan kesombongan 
yang menjadikan manusia buta 
dan tuli terhadap kebenaran dan 
kebaikan sehingga nama Tuhan 
yang maha baik digunakan un-
tuk membenci, membunuh dan 
melakukan bermacam kejaha-
tan terhadap sesama manusia.” 

“Doa Yesus sewaktu tergan-
tung di kayu salib tetap masih 
relevan bagi umat manusia za-
man sekarang,” “ya Bapa am-
punilah mereka! Mereka tidak 
mengetahui apa yang dilaku-
kan oleh mereka” (Luk. 23:34).

Program sempena pelancaran 
Tahun Sto Joseph peringkat 
KSFX ini diteruskan dengan 
katekesis tentang Sto Joseph 
dan makan malam kesyukuran 
dengan mematuhi SOP.

Pelancaran Tahun Sto Joseph 
peringkat KSFX di KUK Minawo 

KUALA LUMPUR: Pada 23 Mac 
lalu, Pasukan Pengurusan Krisis 
Keuskupan Agung Kuala Lumpur 
telah mengesahkan bahawa salah se-
orang umat di Katedral St John dida-
pati positif Covid-19. 

Dilaporkan bahawa umat tersebut 
telah mengikuti Ibadat Jalan Salib dan 
sering menghadiri Misa jam 1.00 pe-
tang di Katedral St John. Pada 19 Mac, 
suhu umat itu telah diambil dan men-
catatkan suhu normal. 

Namun, umat tersebut mengalami 
simptom demam pada 20 Mac dan 
menjadi semakin teruk lalu mendapat-
kan rawatan pada 22 Mac. 

Hasil pemeriksaan, umat itu didapati 
positif Covid-19 dan berita itu diberita-
hu kepada Pasukan Pengurusan Krisis 
pada lewat petang Mac 22. 

Pihak katedral telah melakukan tin-
dakan segera seperti sanitasi seluruh 
katedral selepas setiap Misa Kudus 
dan ibadat mengikut SOP. 

Selepas Notis pada 23 Mac,  pada 
24 Mac, sekali lagi Pejabat Media dan 
Komunikasi Keuskupan Agung Kuala 
Lumpur mengeluarkan Notis Pem-
beritahuan yang mengesahkan Msgr 
Lexson, paderi paroki Katedral St John 

telah didapati positif Covid-19 pada 22 
Mac. 

Notis pada 24 Mac itu menjelaskan 
Msgr Lexson mungkin dijangkiti virus 
itu pada 18 Mac.  

Memandangkan potensi risiko pe-
nularan dan jangkitan silang, Pasukan 
Pengurusan Krisis ingin menasihati se-
mua umat khususnya umat Paroki Kat-
edral St John, yang mungkin mempun-
yai kontak rapat dengan Msgr Lexson 
sejak hari Khamis 18 Mac 2021 agar 
menjalani kuarantin sendiri  selama 
10 hari dan mengikuti nasihat KKM 
bagaimana melakukan ujian kendiri.

Sekiranya dikenal pasti oleh KKM 
sebagai potensi berisiko, umat akan di-
hubungi oleh pegawai kesihatan awam 
untuk ujian.

Pasukan Pengurusan Krisis juga 
menasihati sekiranya umat mengalami 
tanda-tanda (kehilangan deria rasa, 
masalah pernafasan, demam atau tan-
da-tanda demam) semasa kuarantin 
kendiri, umat dinasihati untuk meng-
hubungi Hotline KKM bagi menda-
patkan bantuan.  

Msgr Leonard telah dimasukkan ke 
hospital pada 23 Mac bagi rawatan se-
lanjutnya. 

Situasi terkini Covid-19 
di Katedral St John 


