
Abu, mengingatkan kita 
dunia ini adalah fana
VATIKAN: Pada Hari 

Rabu Abu, 2 Mac, Sri 
Paus Fransiskus  mem-

beri peringatan terhadap godaan 
yang mempergunakan doa, puasa 
dan bersedekah Pra-Paskah bagi 
mendapat sanjungan atau di-
pandang mulia oleh masyarakat. 
Menurut Bapa Suci, ini adalah 
“penyakit penampilan” yang 
mementingkan populariti di du-
nia daripada berusaha mengejar 
ganjaran kekal di syurga.

Dalam homili yang dibacakan oleh 
Setiausaha Negara Vatikan, Kardinal Pi-
etro Parolin, Sri Paus menyatakan bahawa 
upacara menerima abu adalah “tanda pent-
ing,  yang membawa kita untuk merenung 
bahawa manusia dan dunia ini adalah fana 
atau tidak kekal.”

Prelatus itu menambah bahawa “mener-
ima abu” adalah “seperti ubat rasanya pa-
hit tetapi berkesan untuk menyembuhkan 
“penyakit penampilan baik”, iaitu penyakit 
yang mempergunakan tindakan rohani 
demi mendapat pujian dan nama baik dari-
pada orang-orang di sekeliling kita. 

Kardinal Parolin memimpin Misa Hari 
Rabu Abu di Basilika Santa Sabina yang 
disiarkan secara langsung. Beliau meng-
gantikan Sri Paus Fransiskus yang tidak 
dapat hadir kerana sakit lutut.

“Abu itu menggambarkan “kekosongan” 
tetapi makna suci abu ini tenggelam kerana 
usaha-usaha manusia yang gila mengejar 
ganjaran duniawi. Abu mengingatkan kita 
bahawa perkara-perkara di dunia ini ada-
lah seperti debu yang akan terbang dan hi-
lang disebabkan oleh sedikit tiupan angin. 
Sesungguhnya, kita berada di dunia ini bu-

kan untuk mengejar angin; sebaliknya hati 
kita dahagakan keabadian Tuhan.”

Abu, tanda mengingatkan kita akan 
kefanaan manusia
“Upacara menerima abu di atas kepala 
kita yang dirayakan hari ini adalah “tanda 
tegas” yang membantu kita menghargai 
kefanaan keadaan manusia kita. Seperti 
ubat yang pahit, ia mujarab untuk men-
gubati penyakit zahir, mengubati penyakit 
rohani yang sia-sia dan menghalang kita 
untuk bergantung kepada sanjungan orang 
lain.

Sri Paus mengingatkan umat akan ama-
ran Yesus tentang mempergunakan doa, 
amal, dan puasa bagi mendapat nama 
yang baik. Ia seharusnya dilakukan se-
cara tersembunyi dan ikhlas. “Oleh itu, 
pada musim Pra-Paskah ini, mari berusaha 
untuk mengatasi rasa bongkak yang ber-
selindung dalam batin kita serta membuka 
topeng kemunafikan kita sendiri.”

Disucikan oleh abu Pra-Paskah
Bapa Suci mengajak semua umat Kristian 
agar tidak lelah berbuat baik dan men-
jadikan masa Pra-Paskah sebagai waktu 
untuk diperbaharui, untuk memelihara ke-
hidupan batin kita, dan dalam perjalanan 
menuju Paskah, semoga kita menumpukan 
hal-hal yang bukan bersifat sementara, ter-
tuju kepada melakukan perkara-perkara 
yang diberkati dan ganjaran yang akan kita 
terima dari Bapa. 

Katanya, “Pra-Paskah adalah perjalanan 
penyembuhan yang berjalan hari demi hari 
dengan semangat yang diperbaharui” dan 
“doa, amal, dan puasa adalah sebahagian 
daripada proses itu.”

Doa, amal dan puasa
Sri Paus menekankan bahawa doa — di 

tempat yang tersembunyi seperti berdoa 
di dalam bilik kita — adalah petua untuk 
menjadikan hidup kita berkembang di ma-
na-pun kita berada kerana ia adalah dialog 
hangat dan penuh kepercayaan dengan 
Bapa di Syurga. Semoga pandangan kita 
yang tertuju kepada Tuhan yang Di Salib, 
mendorong hati kita untuk terbuka kepada 
“kelembutan-Nya yang menyentuh, dan 
luka-luka-Nya menyembuhkan luka-luka 

kita dan luka dunia kita.”
Apabila doa menjadi amalan kita, ia 

akan membuahkan hasil dalam amal. Dan 
dengan sedekah Pra-Paskah yang  disuci-
kan dengan abu ini, membawa kita kem-
bali kepada apa yang penting iaitu sukacita 
dalam memberi. Sedekah yang ikhlas dan 
tanpa mahu disanjung, dapat mengisi hati 
kita dengan ketenangan dan harapan. — 
media Vatikan/CNA
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Tetapi apakah katanya? Ini: "Firman itu dekat 
kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam 
hatimu. Itulah firman iman, yang kami beritakan. 

Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ba-
hawa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam ha-
timu, bahawa Tuhan telah membangkitkan Dia 
dari antara orang mati  maka kamu akan di se-
lamatkan.

Roma 10:8-9 

www.heraldmalaysia.com

KUALA LUMPUR: Gereja Katolik di 
rantau ini amat prihatin terhadap perang 
di Ukraine dan kesannya terhadap          
keamanan dan keadilan global, yang pasti 
menjejaskan kehidupan orang ramai di 
mana-mana. Uskup Sebastian Francis 
menyatakan sedemikian dalam surat yang 
dikeluarkan pada 2 Mac 2022.

“Sejarah dan punca perang mungkin 
rumit, tetapi peperangan dalam jangka 
panjang tidak menguntungkan sesiapa, 
termasuk kita. Sebaliknya, ia hanya mem-
bawa kemusnahan dan meninggalkan je-

jak penderitaan dan migrasi yang besar,” 
jelas Presiden Konferensi Uskup-uskup 
Katolik Malaysia, Singapura dan Brunei.

Oleh itu, Gereja di rantau ini                    
“menyertai paduan suara gereja dan pem-
impin Kristian di seluruh Asia, bersama 
semua orang yang beriman dan muhibah, 
dengan rendah hati merayu untuk                                                  
keamanan dan keadilan. Kami menyeru 
Rusia, Ukraine dan semua pihak yang 
berkepentingan untuk menghentikan keg-
ilaan dan keganasan perang dan datang ke 
meja keamanan dan keadilan.

“Saling menghormati, menerima 
perbezaan antara semua pihak, dan in-
tegriti negara, adalah penting untuk 
keamanan dan keadilan untuk hidup 
berdampingan dengan sesama. Di mana 
sahaja terdapat konflik, dunia perlu 
segera menyediakan pelan pemulihan, 
dan sekarang ini, untuk rakyat Ukraine; 
dan mengukuhkan setiap usaha dalam 
keamanan dan perdamaian.”

Uskup Sebastian mengakhiri surat 
itu dengan menyeru semua umat me-
nyertai panggilan Sri Paus Fransiskus 

bagi mendedikasikan hari pertama Pra-
Paskah, Rabu Abu dan seterusnya, se-
bagai hari Berpuasa dan Berdoa demi 
Keamanan dan Keadilan di Ukraine dan 
dunia.

“Semoga Tuhan menyentuh hati se-
mua pemimpin, pembuat keputusan 
dan umat Tuhan, untuk menghentikan 
perang ini dan mewujudkan keamanan 
dan keadilan. Semoga Maria, Ratu 
Damai dan Keadilan, memimpin lang-
kah kita menuju kedamaian dan persau-
daraan.”

Para Uskup Malaysia, Singapura, Brunei 
seru hentikan kegilaan perang dan keganasan 

Abu mengingatkan kita bahawa keadaan manusiawi dan dunia ini tidak kekal. 



Cuba jangan jadikan Tuhan 
kelihatan ‘tidak bijak”

Selama lima belas tahun, saya 
mengajar kursus bertajuk Teolo-

gi Tuhan (Theology of God). Para 
pelajar dalam kursus itu kebanya-
kannya adalah seminarian yang se-
dang bersiap untuk pelayanan, serta 
beberapa pelajar awam yang dalam 
persiapan menjadi pemimpin awam 
dalam pelbagai bidang pelayanan 
Gereja masing-masing.

Saya akan sentiasa mengajar 
berdasarkan apa yang diperlukan 
oleh kurikulum: wahyu utama 
alkitabiah tentang sifat Tuhan dan 
tindakan Tuhan dalam sejarah, be-
berapa sudut pandangan terkenal 
dan penting daripada Bapa-bapa 
iman tentang sifat dan tindakan 
Tuhan, perkembangan sejarah 
definisi dogmatik tentang Tu-
han, beberapa spekulatif tentang 
Tritunggal seperti catatan Santo 
Augustin hingga Karl Rahner hing-
galah kepada Catherine Lacugna. 

Tetapi penekanan utama saya, 
sentiasa begini. Saya akan member-
itahu pelajar: apa sahaja yang anda 
lakukan dalam amalan pastoral dan 
khutbah anda, cuba jangan men-
jadikan Tuhan kelihatan bodoh!

Tidak ada yang penting dalam 
pengajaran, khutbah, dan aktiviti 
pastoral selain mengetengahkan 
Tuhan — ini yang paling utama. 
Setiap homili yang kita khutbah-
kan, setiap ajaran kateketikal atau 
sakramen yang kita berikan, dan 
setiap amalan pastoral yang kita 
lakukan, haruslah mencerminkan 
Tuhan sebagai dasarnya.

Jika ajaran kita sempit dan picik, 
kita menjadikan Tuhan kecil dan 
sempit. Jika amalan pastoral kita 

kurang memahami dan kurang 
berbelas kasihan, maka kita men-
jadikan Tuhan seorang yang kurang 
memahami dan tidak berbelas kasi-
han.  

Kalau kita hanya mengutama-
kan peraturan, maka kita jadikan 
Tuhan itu semata-mata pentingkan 
hukum.

Jika kita berpuak, nasionalistik, 
atau rasis, kita juga menjadikan 
Tuhan berpuak, nasionalistik, dan 
rasis. Jika kita melakukan perkara 
yang mengelirukan akal, kita men-
jadikan Tuhan sebagai musuh akal. 
Secara ringkasnya, apabila kita 
melakukan perkara-perkara bodoh 
dalam pelayanan kita, kita menjadi-
kan Tuhan kelihatan bodoh.

Dalam semua khutbah, pengaja-
ran, dan amalan pastoral kita, kita 
perlu berusaha menyelamatkan Tu-
han daripada sifat tidak berpendi-
rian, sempit, legalisme, ketegaran, 
perkauman, kesukuan, nasional-
isme, dan segala sesuatu yang tidak 
masuk akal dan  remeh temeh. Apa 
sahaja yang kita lakukan atas nama 
Tuhan seharusnya mencerminkan 
keagungan dan kemuliaan Tuhan.

Ateisme, anti-klerikalisme, dan 
kebanyakan yang bersikap negatif 
terhadap gereja dan agama hari ini, 
bukan kebetulan jika mereka selalu 
mengkritik beberapa teologi atau 
amalan buruk Gereja yang menjadi 
dasar kita. 

Ateisme sentiasa menjadi parasit, 
menghentam serta memburukkan 
agama. Begitu juga kebanyakan si-
kap negatif yang semakin berlelua-
sa terhadap gereja pada hari ini. Si-
kap anti-gereja menyebabkan nama 

baik Gereja tercemar. Oleh itu, kita 
yang berkhutbah, mengajar, dan 
melayani dalam nama Tuhan perlu 
berhati-hati, harus meneliti diri kita 
sendiri bagi menangkis kritikan-
kritikan tersebut.

Selain itu, kita perlu jujur untuk 
mengakui bahawa kita telah men-
yakiti banyak orang secara serius di 
sebabkan ketegaran beberapa ama-
lan pastoral kita yang tidak mencer-
minkan Tuhan itu adalah Maha 
Penyayang, Memahami, Berbelas 
Kasihan dan Bijaksana tetapi seba-
liknya kita menunjukkan bahawa 
Tuhan itu tidak serius, menuntut 
ketaatan semata-mata dan tidak bi-
jak.

Saya mengatakan ini dengan ke-
sal.  Memang tidak mudah untuk 
mencerminkan Tuhan dengan kata-
kata dan perbuatan, tetapi kita mes-
ti mencuba, cuba untuk mencer-
minkan Tuhan yang diinkarnasikan 
oleh Yesus dengan lebih baik. 

Apakah tanda-tanda Tuhan itu?: 
Pertama, bahawa Tuhan tidak 
mempunyai kegemaran, Dia tidak 
pilih kasih. Tuhan tidak memilih 

seseorang individu sahaja, Dia 
tidak memilih satu bangsa, jantina, 
atau negara. 

Di mata Tuhan, semua kita mem-
punyai keistimewaan. Tuhan itu juga 
jelas bahawa bukan sahaja mereka 
yang mengaku Tuhan dan beragama 
secara terang-terangan adalah orang 
yang beriman, tetapi juga mereka, 
tanpa mengira kepercayaan eksplisit 
atau amalan gereja mereka, adalah 
mereka yang melakukan kehendak 
Tuhan di bumi.

Seterusnya, Tuhan sangat mema-
hami dan mengasihani, terutama 
terhadap orang yang lemah dan 
terhadap orang-orang yang ber-
dosa. Tuhan sanggup duduk ber-
sama orang berdosa tanpa meminta 
mereka terlebih dahulu membersih-
kan hidup mereka. 

Lebih-lebih lagi, bahawa Tuhan 
meminta kita untuk berbelas kasi-
han secara saksama, tidak kira pen-
dosa atau orang kudus, mengasihi 
kedua-duanya secara sama rata. 
Bahawa Tuhan tidak mempunyai 
“cinta yang berlebihan” kepada 
orang yang berbudi.

Di samping itu, Tuhan juga tidak 
membenci terhadap mereka yang, 
walau apa pun alasan mereka, men-
jadi penghalang kepada sesiapa yang 
cuba untuk datang kepada-Nya. Ba-
hawa Tuhan tidak pernah membela 
diri, sebaliknya menyerahkan diri-
Nya kepada kematian. 

Dia tidak sibuk membela diri 
dan tidak membalas kebencian          
dengan kebencian, dan mati dengan              
mengasihi dan mengampuni mere-
ka yang membunuh-Nya.

Akhirnya, dan hal ini tidak per-

nah berubah bahawa Tuhan adalah 
pertama-tama Berita Baik untuk 
orang miskin. Sebarang pember-
itaan yang menggunakan nama 
Tuhan, bukanlah berita baik untuk 
orang miskin dan sudah tentu, ia 
bukan Injil.

Itulah sifat-sifat Tuhan yang 
diinkarnasikan oleh Yesus dan kita 
perlu mengingati Tuhan itu dalam 
semua khutbah, pengajaran, dan 
amalan pastoral kita, sambil kita 
peka terhadap sempadan yang 
betul dan tuntutan pengajaran or-
todoks.

Soalan pastoral yang kompleks 
akan sentiasa mengejar kita tetapi 
ini bukanlah bermakna isu-isu ini 
tidak dapat diselesaikan secara 
mudah. Kebenaran membebas-
kan kita dan untuk menjadi murid 
Yesus, kita harus mengingati ba-
hawa Yesus sendiri mengatakan, 
ia tidak mudah. Namun, dengan 
mengakuinya, belas kasihan dan 
kebijaksanaan Tuhan perlu sentiasa 
dicerminkan dalam setiap tindakan 
pastoral yang kita lakukan.

Jika tidak, Tuhan kelihatan tidak 
berpendirian, berpuak, kejam, dan 
bertentangan dengan cinta. Agama 
Kristian, seperti yang dikatakan 
oleh Marilynne Robinson, ada-
lah naratif yang terlalu hebat dan 
mana-mana tulisan yang tidak me-
mahami dan atau tidak masuk akal 
tentangnya harus dilarang. 

Lebih-lebih lagi tulisan yang 
tidak bijak, berat sebelah, tanpa 
bukti kukuh tidak menunjukkan 
belas kasihan Tuhan yang men-
dalam. — Hakcipta Terpelihara 
1999-2022 @ Fr Ron Rolheiser 

Dua orang pemuda datang 
kepada seorang paderi untuk 

meminta nasihat. “Kami telah ber-
dosa,” kata mereka, “Apa yang 
harus kami lakukan?”

“Katakanlah padaku apa perbua-
tan-perbuatan yang telah kamu 
lakukan itu,” kata paderi tersebut.

Pemuda pertama berkata, “Saya 
telah melakukan satu dosa berat 
yang mencemarkan.”

Pemuda kedua berkata, “Saya 
telah melakukan beberapa dosa 
ringan, yang perlu dicemaskan.”

“Baiklah,” kata paderi tersebut. 
“Pergilah dan bawalah padaku 
seketul batu untuk setiap dosamu 
itu.”

Pemuda pertama kembali den-
gan memikul seketul batu yang 
besar. Sedangkan pemuda yang 
kedua pula dengan mudah mem-
bawa beg yang berisi ketulan batu 
yang kecil. “Sekarang,” kata pade-
ri tersebut, “Pergilah dan kemba-
likanlah semua batu tersebut ke 
tempat di mana kamu telah mene-
muinya.”

Pemuda pertama memikul batu-
nya dan dengan mudah mengem-
balikan ke tempat asalnya. 
Pemuda yang kedua tidak dapat 
mengingat lagi tempat akan seten-

gah jumlah batu yang diambilnya, 
maka dia menyerah begitu sahaja 
dan membiarkan batu-batu terse-
but berada di dalam begnya, den-
gan alasan bahawa tugas tersebut 
terlalu sukar baginya.

“Dosa itu seperti batu-batu itu,” 
kata paderi tersebut. “Jika sese-
orang melakukan sesuatu dosa 
berat, hal itu seperti sebuah batu 
besar dalam suara hatinya. Tetapi 
dengan penyesalan yang sesung-
guhnya, maka kesalahan itu diam-
puni Tuhan. 

“Maka ketahuilah,” kata paderi 
tersebut, “Adalah sama pentingnya 
untuk menolak dosa-dosa ringan 
seperti menolak dosa-dosa berat.”

Godaan dan cubaan adalah suatu 
kenyataan hidup yang sentiasa kita 
hadapi setiap hari. Yesus pun per-
nah menghadapi pengalaman 
tersebut seperti yang kita dengar 
dalam petikan Injil hari ini. 

Ketika Yesus berada di padang 
gurun, syaitan datang untuk men-
cubai-Nya dengan menawarkan 
kuasa, wang dan kekayaan. 
Namun tawaran yang sungguh 
hebat itu semuanya bersyarat. 
Bahawa itu semua akan diperole-
hi-Nya hanya jika Dia sujud kepa-
da syaitan. Namun dengan nada 

yang tegas Yesus menjawab: 
“Tidak!”

Sebenarnya cubaan iblis yang 
dihadapi Yesus di padang gurun itu 
berlanjutan dalam hidup kita seha-
rian dan iblis sentiasa, “Menunggu 
waktu yang baik” (Luk 4:13). 

Walaupun kita ingin tetap setia 
pada Tuhan, namun kita masih 
tetap dihantui oleh perasaan untuk 
mengikuti kehendak kita, iaitu 
kehendak iblis. Memang betul apa 
yang dikatakan oleh Paulus kepada 
umat di Roma: “Saya sendiri tidak 
mengerti perbuatan saya. Hal-hal 
yang saya ingin lakukan, itu tak 
saya lakukan, tetapi hal-hal yang 
saya benci, itu malah yang saya 
lakukan” (Rm 7:15).

Godaan dan cubaan bukan dosa 
sejauh kita tidak tunduk kepadan-
ya. Ia hanya berupa ajakan kepada 
kejahatan. 

Namun kita perlu sentiasa ber-
waspada kerana ia muncul dalam 
bentuk manusia yang berwibawa 
dan menawarkan segala sesuatu 
yang mengasyikkan tapi sebenarn-
ya tidak baik. 

Misalnya mengajak kita secara 
halus untuk melakukan korupsi 
atau menipu orang dengan cara 
yang halus. Atau syaitan boleh 

juga dalam bentuk wanita atau 
lelaki yang menggoda kita untuk 
tidak setia pada pasangan kita.

Tuhan tidak mengikat kita agar 
sentiasa berbuat baik, sebab kita 
diberi pilihan yang bebas. Dengan 
kata lain, kita harus membuat pili-
han sama ada berpihak pada Tuhan 
atau pada kuasa iblis apabila bera-
da di dalam keadaan dicubai.

Kita perlu sentiasa ingat bahawa 
ketika Yesus mengusir iblis cubaan 
tersebut tidak berakhir sampai di 
situ sahaja. Penulis Injil mengata-
kan: “Setelah iblis selesai mencu-
bai Yesus dengan segala macam 
cara, ia meninggalkan Yesus dan 
menunggu waktu yang baik” (ay 
13). 

Pendek kata godaan dan cubaan 
adalah suatu cabaran yang harus 
kita hadapi setiap waktu untuk 
tetap setia  menjadikan Tuhan sen-

tiasa di nombor satu serta men-
takhtakan Tuhan di dalam hidup 
kita setiap masa walau apa pun 
keadaan yang kita hadapi.

Mengapakah godaan dan cubaan 
itu adalah cabaran hidup kita? 
Sebab banyak kali kita bertaubat 
namun kita jatuh juga pada perka-
ra-perkara yang lebih jahat lagi. 

Minggu ini kita memulakan 
minggu puasa yang pertama. Sama 
seperti Yesus di padang gurun itu, 
kita pun akan diuji cuma sama ada 
kita teguh dan setia memilih yang 
baik atau yang jahat serta menum-
pukan pilihan yang terbaik. 

Persoalannya, apakah kita sudah 
membuat pilihan yang terbaik 
sambil mengingat selalu kata-kata 
Yesus: “Manusia hidup bukan dari 
makanan saja tetapi juga dari 
setiap Sabda Tuhan” (Mat 4:4) — 
santapan rohani

HARI MINGGU PERTAMA 
PRA-PASKAH (C)

ULANGAN 26:4-10;     
ROMA 10:8-13;     

INJIL LUKAS 4:1-13

Memilih pihak yang benar
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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: Saya ada membeli beberapa patung dan 
rosario dalam talian. Apakah barangan rohani 
harus diberkati? Mengapa? Jika belum diberka-
ti, apakah ia boleh digunakan untuk berdoa? — 
Imelda Donny
 
Jawaban ringkas dan sederhana yang saya dapat 
berikan: tidak harus diberkati, dan boleh segera 
digunakan. 

Akan tetapi Saudari juga bertanya akan per-
tanyaan berikut - mengapa barangan rohani ini 
diberkati? Ini adalah kerana pemberkatan ter-
hadap patung atau barangan rohani merupakan 
tradisi devosi Gereja Katolik.

Selain patung Yesus, ramai umat juga mem-
beli patung-patung orang kudus. Gereja memberi 
penghormatan kepada para kudus, kerana ingin 
memandang sekaligus meneladani mereka yang 
menghidupi ikatan kesatuan peribadi yang men-
dalam dengan Kristus. 

Maka menghormati para kudus, merupakan 
adalah aksi kesalehan bagi umat. Gereja ingin 
merayakan keagungan misteri hidup Kristus. 

Praktik atau amalan tersebut sudah sangat lama 
dihidupi oleh Gereja. Malahan sudah ada dalam 
Konsili Nicea II (787) yang menyatakan praktik 
penghormatan kepada para kudus serta barang-
barang suci, termasuk patung para kudus. 

Keputusan itu dibuat bagi menjawab pelbagai 

persoalan mengenai hal-hal di atas. Bagi Gereja, 
bukan orang kudus itu, apalagi patungnya, mel-
ainkan Tuhan sendiri yang harus dihidupi dan di-
pancarkan oleh mereka.

Dari sini kita melihat bagaimana Gereja men-
empatkan patung, bukan kerana patung itu sakral 
dan termuat di dalamnya realiti yang Ilahi. Ger-
eja juga tidak menyembah apatah lagi memuja 
patung.  Maka, memiliki patung rohani bukanlah 
sesuatu yang mutlak, sebab patung-patung itu 
hanyalah sarana yang membantu kita agar semak-
in mengarahkan diri kepada Tuhan.

Dalam tradisi Gereja penghormatan kepada 
orang kudus (bahkan para Malaikat) disebut 
dulia, manakala penghormatan kepada bonda 
Maria dikatakan hyperdulia, iaitu penghormatan 
dan bakti yang sangat tinggi. 

Kepada Santo Yosef, dikatakan sebagai protod-
ulia, penghormatan yang diberikan sebagai yang 
pertama sebelum para kudus lain, selain Maria. 

Tata urutan tersebut mengungkapkan kedala-
man dan kedekatan mereka dengan misteri Kris-
tus, oleh itu semakin efektif dan membantu untuk 
membawa kita kepada Tuhan. 

Memberkati rosario merupakan salah satu ben-
tuk penghargaan Gereja terhadap rosario, agar  
dapat membantu umat, dengan berdoa bersama 
Bonda Maria merenungkan misteri Kristus. 

Memohon berkat di sini sesungguhnya ada-

lah salah satu bentuk pujian kepada Tuhan dan 
memohon anugerah-Nya, agar hidup kita sebagai 
manusia semakin terbantu untuk terarah kepada 
Tuhan. Maka, bukan benda-benda itu yang suci 
dan benda-benda rohani ini hanyalah sarana un-
tuk kita. Namun dengan memohon berkat ke atas 
barangan rohani, ia haruslah digunakan sebagai 
sarana untuk semakin membantu kita lebih  tera-
rah kepada Tuhan.

Tradisi memberkati barangan rohani bukanlah 
bererti  ia menjadi sarana yang membantu umat 
untuk berdoa dan mengarahkan diri kepada pang-
gilan kesucian. 

Ada bahayanya apabila barangan rohani yang 
telah diberkati, menjadi bahan pemujaan, sehing-
ga pemberkatan ke atasnya dipandang ‘keramat’ 
atau tahyul. 

Hanya Tuhan-lah yang kudus! Barang tetap ba-
rang, namun apa yang hendak ditunjukkan oleh 
benda itu, ialah Tuhan — Dia yang Maha Kudus.

Di sinilah letak kepentingan memberi berkat 
atas barang atau benda-benda devosional, agar 
dengannya ulah dan tindakan kesalehan umat 
dapat semakin bertumbuh. Maka berkat atas pa-
tung mempunyai dua elemen dasar: pewartaan 
sabda yang memberi makna atas berkat serta 
doa di mana Gereja memuji Tuhan serta memo-
hon bantuan-Nya. — Father T. Krispurwana                    
Cahyadi, SJ, hidupkatolik.com  

Perlukah memberkati barangan kudus sebelum digunakan? 

Memiliki ‘mata iman’ seperti Simeon
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LAHAD DATU: Pada 2 Februari 2022 
yang lalu, seramai 200 umat telah meng-
hadiri Misa Kudus di Gereja Paroki St. 
Dominic untuk merayakan hari “Yesus di 
persembahkan di kenisah Tuhan”, sekali-
gus merayakan “Hari Hidup Bakti Sedu-
nia kali ke-26”. 

Perayaan Misa Kudus ini dipimpin oleh 
Paderi Paroki St Dominic, Fr. Simon Kon-
tou, pada jam 8.00 pagi. 

Pada permulaan Misa, Fr. Simon telah 
mengongsikan bahawa “Kita bukan sahaja 
merayakan hari Yesus di persembahkan di 
kenisah Tuhan, tetapi kita juga merayakan 
hari “Hidup Bakti Sedunia" yang adalah 
perayaan mengingati ‘Janji Baptis’ bagi 
para rohaniwan.

Turut memperbaharui komitmen religi-
usnya pada hari itu ialah Diakon Gerald 
Terence OFM.

Semasa menyampaikan homilinya, 
Diakon Gerald mengatakan, “Kita terlalu 
‘fokus’ dengan dunia, sehingga kita lupa 
hubungan kita dengan Tuhan. 

Injil hari ini menyatakan bahawa kita 
harus setia bersama Tuhan dalam apa juga 
situasi melanda. Seperti Simeon yang 

setia, bertahan dalam iman serta sabar me-
nantikan kedatangan Mesias. 

Tambah Diakon Gerald, “Kita semua 
di panggil menjadi Simeon kepada dunia 
hari ini untuk melayani di ladang Tuhan, 
tidak kira sebagai seorang religius atau se-
orang paderi keuskupan, panggilan untuk 
berkahwin ataupun hidup membujang”. 

“Panggilan yang Tuhan semai dalam 
diri kita semua sebenarnya adalah iden-
titi kita, untuk menjadi anak Tuhan. Jadi-
kanlah peribadi Nabi Simeon sebagai tel-
adan kita. Dia, walaupun dilanda pelbagai 
cabaran dan menanti dalam tempoh yang 
agak lama, tetap setia menunggu untuk 
melihat Mesias.”

Selepas homili, Misa dilanjutkan den-
gan upacara Pemberkatan Lilin dan juga 
Pembaharuan Janji Baptis bagi para sister 
yang hadir pada masa itu, iaitu Sr Regina 
Kimung, Sr Rusiah Garuk, Sr Martina 
James dari St Mary Sandakan dan juga 
Sr Younne Happy Runsab dan Sr Jadine 
Gutierrez dari St Augustine Konven La-
had Datu beserta Diakon Gerald Terence 
OFM yang sedang melayani di Paroki St 
Dominic. 

Selepas Misa, Fr Simon bersama para 
rohaniwan berkumpul bersama untuk sesi 
bergambar yang disusuli dengan majlis 
persaudaraan dengan mematuhi SOP. 

Pada 6 Januari 1997, Sri Paus Yohanes 
Paulus II telah menubuhkan Hari Hidup 
Bakti. Hari Hidup Bakti ini ditetapkan un-

tuk dirai pada setiap 2 Februari pada pesta 
Anak Yesus dipersembahkan di Kenisah 
Tuhan. 

Tujuannya adalah untuk membantu se-
luruh  gereja  menghargai  mereka  yang  
memilih  hidup  bakti serta menghargai 
rahmat panggilan kita. — Dominggus 

KOTA KINABALU: Perbincangan tentang 
Gereja Sinodal menerima penyertaan terbe-
sar dari Paroki Katedral Sacred Heart pada 
20 Feb lalu.

Pada asalnya perbincangan itu dianjurkan 
secara fizikal, namun terpaksa diadakan se-
cara maya selepas kes penularan Covid-19 
naik mendadak baru-baru ini di Kota Kina-
balu. 

Proses konsultasi Sinodal itu dijalankan 
dalam dua bahagian untuk dua hari Minggu 
berturut-turut. Taklimat mengenai Proses 
Sinodal disampaikan oleh Sdra Anthony 
Lim. 

Lim memberikan pengenalan terperinci 
akan Sinod tentang Sinodaliti, menjelaskan 
bahawa ini merupakan langkah yang diam-
bil oleh Sri Paus Fransiskus untuk meng-
isytiharkan bahawa cara baharu menjadi 
Gereja ialah melalui proses Sinodaliti. 

Untuk menggalakkan penyertaan semua 
umat bagi proses sinod, komuniti mem-

bantu ahli memahami tujuan dan keuni-
kan sinod luar biasa yang dipanggil oleh 
Sri Paus, proses konsultasi dengan cara 
mendengar satu sama lain, dan menden-
gar Roh Kudus dalam perjalanan bersama 
melalui set soal selidik yang disediakan, 
dan akhirnya mendengar apa yang Tuhan 
katakan kepada Gereja melalui proses itu.

Untuk mesyuarat maya kali kedua, 160 
ahli telah dibahagikan ke dalam 28 kumpu-
lan untuk berbincang mengenai soal selidik 
yang disediakan, dan untuk mengumpulkan 
perkongsian individu ke dalam laporan un-
tuk diserahkan kepada paroki.

Pada akhir pertemuan maya ini, Paderi 
Paroki SHC, Fr Paul Lo, mengutus semua 
peserta untuk berjalan bersama menuju 
sinod, disemangati Firman Tuhan dan ber-
doa bersama dengan para peserta, Doa 
untuk persiapan Sinod tentang Sinodaliti 
2021-2023, “Adsumus Sancte Spiritus”.  — 
sumber CS 

Penyertaan terbesar proses sinodal di Katedral Hati Kudus, KK 

Para rohaniwan memperbaharui komitmen mereka di Gereja St Dominic, Lahad Datu. 
Gambar: Jaymar. 
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Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik,

Apa khabar? Pada minggu ini, 
kita memasuki Minggu pertama 
Pra-Paskah. 
Kita akan melalui musim Pra-

Paskah ini selama 40 hari. Musim 
Pra-Paskah adalah tempoh untuk 
kita mempersiapkan peribadi kita 
bagi menyambut Hari Jumaat 
Agung dan Hari Raya Besar 
Kebangkitan Yesus.
Oleh sebab dosa-dosa manusia, 

Yesus sanggup menerima seng-

sara, penghinaan dan kematian di 
kayu Salib. Dia telah bangkit 
dengan mulia pada hari ketiga, 
mengalahkan kuasa kejahatan.
Pada musim Pra-Paskah ini, 

Gereja mengajak kita untuk ber-

puasa, berpantang, bersedekah 
dan berdoa dengan lebih tekun. 
Selain itu, marilah kita men-

doakan untuk negara-negara yang 
dalam konflik misalnya Mynmar, 
Ukraine dan Afghanistan. 
Juga luangkanlah masa adik-

adik untuk menyertai Ibadat Ja-
lan Salib di Gereja. 
Jika keadaan tidak mengizinkan 

untuk adik-adik mengikuti Ja-
lan Salib di Gereja, cuba minta 
bantuan ibu bapa agar adik-adik 
dapat melakukan Ibadat Jalan 

Salib secara online atau di rumah.
Pada musim Pra-Paskah ini, apa 

kita membaca dan menghayati 
Kitab Suci setiap hari? 
Pembacaan Injil pada minggu ini 

menunjukkan kepada kita betapa 
berkuasanya Firman Tuhan yang  
mengalahkan Iblis.
Semoga pada musim Pra-Paskah 

i n i ,  ad i k-ad i k  a ka n  l e b i h 
mendekatkan diri kepada Tuhan 
dengan pertobatan hati dan 
sikap. Amen 

Auntie Melly

YESUS
PERCAYA

IMAN
KAYA

BERSERU
KITAB SUCI 

Cari Perkataan Tersembunyi 

Dalam Injil Lukas 4:1-13, Yesus dicubai di 
padang gurun. Tuliskan jawaban-jawaban
Yesus yang mematahkan tipu helah Iblis 

dalam ruangan yang disediakan. 

Hanya iman yang bekerja 
melalui kasih yang 

ada ertinya … (Galatia 5:6)
Lengkapkan wajah 
Yesus dan kanak-

kanak pada gambar 
ini. Jangan lupa 

mewarnakannya! 



Tidak berprasangka seperti Yesus
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PARIS: Sekumpulan belia berusia antara 
18 hingga 25 tahun berkumpul di tengah-
tengah kota Paris pada 16 Februari lalu un-
tuk memahami proses sinod tentang gereja 
sinodal. 

Mereka merupakan ahli dari pelbagai ger-
akan Gereja. Ada juga yang datang semata-
mata untuk melihat apa yang akan berlaku. 
Mereka semua bertemu selama lebih satu 
jam untuk menyahut seruan Sri Paus. 

Acara yang digelar jeune à Paris itu, di-
anjurkan oleh Pelayanan Dewasa Muda  
Keuskupan Agung Paris, adalah sebahagian 
daripada persiapan tempatan untuk perhim-
punan Sinod para Uskup 2021 tentang Ger-
eja Sinodal.  

Salah seorang peserta, Pauline, seorang 
pelajar dan anggota bomba sukarela, yang 
juga aktif  dalam sebuah paroki di bawah 
jagaan Salesian Don Bosco mengatakan per-
temuan itu mendorongnya untuk mengenal 
Tuhan dan proses sinodal dengan lebih jelas.

Gaspard, seorang mahasiswa jurusan se-
jarah, menyifatkan dirinya sebagai “umat 
hari Minggu” sahaja mula mengenali dan 
merasai semangat persaudaraan dalam per-
temuan itu.

Melalui sesi perkongsian, para peserta 

yang tidak pernah mengenali antara satu 
sama lain ini, mendengar pelbagai pengala-
man iman rakan-rakan mereka tentang 
perjumpaan mereka dengan Yesus, tentang 
panggilan dan ada juga di antara belia yang 
berkongsi, bagaimana mereka ‘bangkit’ se-
mula selepas kematian orang yang disay-
angi.

Melalui sesi perkongsian ini juga, tanpa 
sedar, tumbuhnya sifat mendengar dengan 
baik di kalangan mereka.

Para peserta juga membincangkan ten-
tang perkara atau pengalaman yang me-
nyebabkan mereka kecewa dengan Gereja. 

Ada di antara mereka yang menjawab 
mereka sedih, terkejut dan kesal dengan 
laporan serta tragedi skandal seks di kalan-
gan klerus.

Seorang peserta, Maylis, kesal kerana 
parokinya tidak mempunyai sikap mengalu-
alukan. Jika ada, layanan itu hanyalah bagi 
orang yang berkepentingan.

Pertemuan selama satu jam setengah 
itu tidak memungkinkan para pemuda ini 
berkongsi idea bagaimana mengekalkan 
kekudusan Gereja. 

Oleh itu, mereka meneruskan perbincan-
gan melalui media sosial masing-masing. 

Mereka bertukar-tukar halaman Insta-
gram dan mengadakan pertemuan dalam 
paroki, KKD dan keluarga bagi memba-
haskan pelbagai topik yang ditimbulkan 
semasa pertemuan Jeune à Paris. 

Menurut Chrysoline Brabant, salah se-
orang penganjur, kini  Jeune à Paris men-
jadi pintu masuk yang dapat mewujudkan 
dan menularkan pergerakan misi Kristus. 

Melalui perbincangan dalam Jeune à Par-
is diharapkan lebih banyak persoalan yang 
dihadapi oleh kaum muda, dapat dijawab 
dan diteliti serta memberikan harapan dan 
iman terhadap mereka. — sumber la croix

Proses konsultasi Gereja Sinodal sedang 
berjalan dengan aktif di seluruh du-

nia. Belia juga aktif menyertai proses ini. 
Dalam menghadapi pelbagai cabaran Ger-
eja, salah satu cabaran dalam meneruskan 
misi Kristus di dunia yang dinyatakan ialah 
prasangka. Prasangka menimbulkan sikap 
negatif atau menghalang seseorang belia 
untuk turut serta dalam pelayanan.

Prasangka adalah suatu sikap yang afektif 
yang berkaitan dengan penilaian soal nilai-
nilai, misalnya apabila melihat pemuda 
bertatoo, berseluar jeans koyak di lutut; 
kita lalu cepat menilai, ‘mesti dia ni ahli 
kumpulan budak-budak nakal'! 

Orang berprasangka dapat diumpama-
kan ‘orang  menderita sakit Kuning (hypa-
tetis). Orang yang sakit seperti itu  tidak 
dapat membeakan dan menghargai warna-
warni di sekitarnya – biru, hijau, merah dsb 
– semua yang dilihatnya berwarna  kekun-
ing-kuningan.

Yesus Yang Tak-Berprasangka
Sempena musim Pra-Paskah ini, mari kita 
belajar daripada Yesus yang tidak berpra-
sangka! 

Yesus yang kita jumpai dalam Injil sung-
guh bebas dari prasangka dengan orang 

sezamannya. Beberapa prasangka umum 
yang terjadi pada masa Yesus adalah:

Terhadap para pendosa – Yesus meneri-
ma mereka, mengampuni, makan bersama 
mereka (lih Luk 15:1-2) serta memampukan 
mereka memulai suatu kehidupan baru.

Terhadap mereka yang tidak berpendidi-
kan atau kurang pengetahuan sehingga di-
pandang rendah, Yesus bersyukur kepada 
Bapa yang menyingkapkan rahsia Kerajaan 
Tuhan kepada orang-orang yang seperti itu, 
sementara mereka yang bijak dan terpela-
jar tetap tinggal dalam kegelapan  (lih Mat 
11:25).

Terhadap mereka yang sakit secara 
fizikal mahupun mental, yang dipandang 
terkutuk oleh Tuhan, Yesus menjumpai 
mereka dan menyembuhkannya. Orang 
berpenyakit kusta, tidak hanya dipandang 
najis, tetapi dikucilkan dari kehidupan 
masyarakat. Yesus menyembuhkan mereka 
dan mengembalikan hak-hak sosialnya.

Terhadap perempuan, yang dipandang 
rendah dan tunduk di bawah laki-laki, 
Yesus menghargai, menerima mereka se-
bagai murid-murid-Nya (lih Luk 8:1-3), ber-
sahabat dengan mereka (lih Luk 10:46-50) 
dan menjadikannya sebagai saksi kunci 
akan wafat serta kebangkitan-Nya (lih Mrk 

15:47; 16:1-8).
Terhadap orang-orang Samaria yang di-

pandang kasta rendah, kerana berkahwin 
dengan suku lain (bukan-Yahudi) Yesus 
memperlihatkan penghargaan khusus ke-
pada mereka (lih Luk 9:51-53; 10:29-37; 
17:11-19).

Terhadap orang-orang yang bukan Ya-
hudi, yang tidak termasuk pada golongan 
‘bangsa terpilih’, Yesus mengagumi iman 
mereka (lih Mat 8:10; 15:28; Luk 13:29).

Namun begitu, ini tidak bermakna Yesus 
menindas orang-orang kaya. Jelas, Dia ma-
kan bersama Simon, orang Farisi (lih Luk 7), 
tinggal bersama Zakheus (lih Luk 19) dan 
mempunyai murid-murid yang kaya seperti 

Nikodemus dan Yosef dari Arimatea (lih Yoh 
19). 

Para murid Yesus sendiri berasal dari 
pelbagai latar belakang, walau apa pun 
pekerjaan dan ideologi mereka; Dia mem-
persatukan mereka semua dalam sebuah 
kumpulan yang terpadu.

Melalui pengajaran serta hidup-Nya, 
Yesus cuba menyedarkan orang-orang 
akan prasangka yang mereka miliki, se-
hingga mereka dapat dibebaskan dari itu 
semua. Kita dapat mengatakan bahawa  
kebebasan-Nya yang amat tinggi tersebut 
tumbuh dari kesatuan-Nya dengan Tuhan, 
Abba-Nya. — Father F. Subroto Widjojo SJ, 
hidupkatolik.com 

Demi kelancaran proses sinodal, belia 
bersatu tangani cabaran Gereja 



Jangan lelah menabur benih kebaikan
ROMA: DALAM pesan Pra-
Paskah 2022, Sri Paus Fransiskus 
mengajak umat beriman untuk 
menabur benih kebaikan, agar 
dapat menuai tuaian keselamatan 
bagi diri  sendiri dan orang lain.

Sri Paus Fransiskus mendasar-
kan pesan Pra-Paskah 2022 dengan 
petikan dari Surat Santo Paulus 
kepada Jemaat Galatia, “Jangan-
lah kita lelah berbuat baik, kerana 
pada waktunya kita akan menuai, 
jika kita tidak menyerah. Jadi, se-
lagi ada kesempatan, marilah kita 
berbuat baik kepada semua orang” 
(6:9-10).

Rakan kerja Tuhan
Dimulai dengan gambaran ten-
tang menabur dan menuai, Bapa 
Suci menunjukkan bahawa “Pra-
Paskah mengundang kita untuk 
bertobat, mengubah  pola fikir, 
agar kebenaran dan keindahan 

hidup dapat ditemui melalui aksi 
memberi, seperti si penabur yang 
menabur dan berbahagi kebaikan.”

“Tuhan, adalah yang pertama 
menabur “benih kebaikan yang 
berlimpah dalam keluarga manu-
sia kita.” Semasa Pra-Paskah, “kita 

dipanggil untuk menanggapi pem-
berian Tuhan” dengan mendengar-
kan firman-Nya, sehingga “ber-
buah dalam hidup kita”.

Dengan cara ini, kita menjadi 
“rakan kerja Tuhan”, yang meru-
pakan anugerah berbahagi dalam 

“kebaikan yang melimpah” milik 
Tuhan sendiri.

Menuai Tuaian
Ketika kita menabur benih kebai-
kan, walaupun kecil, namun per-
buatan kita mampu memancarkan 
cahaya dan membawa “aroma 
Kristus ke dunia. Menabur kebai-
kan untuk kepentingan orang lain 
membebaskan kita dari kepent-
ingan peribadi yang sempit dan 
menjadikan kita sebahagian dari 
cakrawala yang luarbiasa dari ren-
cana kebaikan Tuhan.”

Doa, Puasa, dan Sedekah
Bapa Suci menyeru umat agar 
menghubungkan kata-kata St Pau-
lus kepada jemaat Galatia dengan 
praktik tradisional Pra-Paskah iai-
tu doa, puasa, dan sedekah. 

“Janganlah kita bosan berdoa,” 
katanya, menyedari bahawa kita 

memerlukan Tuhan dan sesama. 
“Jangan bosan mencabut kejaha-
tan dari hidup kita,” dengan berp-
uasa, kita dapat “membentengi roh 
kita untuk pertempuran melawan 
dosa,” terutama melalui Sakramen 
Pengakuan dan dengan memer-
angi nafsu. 

“Semoga kita tidak mudah 
bosan berbuat baik dalam mem-
buat amal aktif terhadap sesama 
kita, menyedari bahawa dengan 
memberi mendatangkan sukacita 
dan murah hati kepada orang lain, 
terutama mereka yang paling me-
merlukan."

Bapa Suci mengatakan bahawa 
setiap tahun, pada musim Pra-
Paskah, “kita diingatkan bahawa 
‘kebaikan, keadilan, dan solidariti, 
bukanlah usaha untuk sehari atau 
sekali sahaja tetapi untuk selama-
lamanya. Ia harus diwujudkan 
setiap hari!” — media Vatikan 

KYIV: Dalam sebuah pesan video 
oleh ketua Gereja Katolik Yunani 
di Ukraina, Uskup Agung Mayor 
Shevchuk menegaskan kembali 
kedekatan Gereja dengan umatnya, 
meminta doa dari umat beriman di 
seluruh dunia, dan berterima kasih 
kepada semua orang yang bekerja 
untuk membela dan membantu 
Ukraine, termasuk kerajaan.

Kerana pergolakan dengan Ru-
sia, kerajaan melarang penduduk 
Kyiv untuk ke Gereja dan tinggal 
di rumah sahaja demi keselamatan 
mereka.

Imam-imam Kami Akan Turun ke 
Pusat Perlindungan Bom 
Dalam hal ini, Uskup Agung Shev-
chuk mengatakan, “Gereja akan 
turun ke bawah tanah, iaitu turun 
ke pusat perlindungan dari seran-
gan bom, dan di sana mereka akan 
merayakan Liturgi Ilahi. Gereja ber-
sama orang-orangnya!”

Gereja Kristus membawa Juruse-
lamat Ekaristi kepada mereka yang 
mengalami masa-masa kritis dalam 
hidup mereka, yang memerlukan 

kekuatan dan harapan kebangkitan.
Anggota angkatan bersenjata 
Ukraine di pusat Kota Kyiv
Uskup Agung Mayor mengundang 
semua orang percaya untuk men-
erima Ekaristi bagi mereka yang 
tidak dapat pergi ke gereja, dan un-
tuk “mempersembahkan Perjamuan 
Kudus bagi para parajurit kita.”

“Hari ini hidup kita ada di tan-
gan parajurit. Untuk berkorban bagi 
mereka yang terluka, bagi mereka 
yang putus asa, untuk para pelar-
ian yang berada di jalanan semasa 

perang di Ukraine ini.” 
Doa dan harapan
Uskup Agung Mayor Shevchuk 
juga berterima kasih kepada semua 
orang yang membela Ukraine den-
gan pelbagai cara. 

Prelatus itu berterima kasih ke-
pada Layanan Darurat Negara 
Ukraine, yang menyelamatkan 
orang-orang dari bangunan yang ro-
sak, para petugas kesihatan Ukraine 
yang nerisikokan nyawa sendiri 
demi menyelamatkan penduduk, 
petugas pemadam kebakaran yang 
memadamkan “ratusan kebakaran 
di seluruh Ukraine.”

Ketua Gereja Katolik Yunani 
di Ukraine tidak lupa mengucap-
kan terima kasih kepada diaspora 
Ukraine atas belas kasih mereka dan 
para uskup Ukraine di seluruh dunia 
atas inisiatif solidariti mereka.

Akhirnya, beliau berterima kasih 
kepada semua orang “yang berusa-
ha untuk memberitahu dunia kebe-
naran tentang Ukraine, yang men-
gumpulkan bantuan kemanusiaan, 
ubat-ubatan,” dan yang mendoakan 
umtuk bangsa.  — media Vatikan

Para imam Ukraine rayakan Misa 
di pusat perlindungan bom Kyiv
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PARIS: Selepas bertemu Sri Paus 
Fransiskus pada Isnin lalu, rektor 
Masjidil Haram Paris menjemput 
umat Islam di Perancis untuk ber-
doa bagi keamanan di Ukraine. 
Dalam satu kenyataan selepas 
p e r t e m u a n 
peribadinya di 
Vatikan pada 
28 Februari, 
Chems-Eddine 
Hafiz berkata 
bahawa Bapa 
Suci melahir-
kan kebimban-
gan mendalam 
mengenai na-
sib pendatang 
yang tiba di 
Eropah dan 

konflik di Ukraine.
“Atas inisiatif Sri Paus, Mas-

jidil Haram Paris telah menjem-
put umat Islam Perancis untuk 
berdoa, pada hari Jumaat, 4 Mac 
2022, agar perang di Ukraine 
segera berakhir.” 

Sangti Papa Fransiskus telah 
meminta orang ramai di seluruh 
dunia berpuasa dan berdoa untuk 
keamanan di Ukraine pada 2 Mac, 
Hari Rabu Abu. Ajakan pada  23 
Februari itu ditujukan kepada “se-
mua orang, orang yang beriman 
dan bukan penganut Kristian.”

Sejak menjadi penerus Takhta 
Sto Petrus  pada 2013, Sri Paus 
Fransiskus telah menjadikan 
membina hubungan antara penga-
nut Katolik dan Muslim sebagai 

salah satu keutamaannya. Pada 
2019, beliau menandatangani do-
kumen penting mengenai persau-
daraan manusia dengan Ahmed 
el-Tayeb, Imam Besar al-Azhar.

Masjid Besar Paris, yang dibu-
ka pada tahun 1926, adalah masjid 
tertua di Metropolitan Perancis. 
Hafiz, seorang peguam Franco-
Algeria, telah berkhidmat sebagai 
rektor masjid sejak Januari 2020. 

Tinjauan 2019 mendapati ba-
hawa 48% daripada 67 juta pen-
duduk Perancis dikenal pasti 
sebagai Katolik, 4% sebagai 
Muslim dan 1% sebagai Yahudi, 
dengan 34% lagi tidak beragama. 
Kajian lain menyatakan  pera-
tusan umat Islam lebih tinggi di 
Perancis. — media Vatikan 

Selepas bertemu Bapa Suci, ulama ajak 
umat Islam berdoa bagi Ukraine

Pemimpin Kristian diseru 
tingkatkan usaha dialog 
antara agama di Irak
TAKHTA SUCI: Dalam perte-
muan dengan para pemimpin 
Kristian Irak di Vatikan pada 28 
Feb lalu, Sri Paus Fransiskus 
mengingat kunjungan berseja-
rahnya ke Irak, setahun lalu. 

Sri Paus mengatakan bahawa 
perjalanannya ke Irak pada 5-8 
Mac 2021, adalah “kunjungan 
yang tidak mungkin dilupakan” 
dan menekankan pentingnya ke-
hadiran Kristian di negara Timur 
Tengah itu.

“Saya ingin mengatakan kepa-
da anda sekali lagi bahawa tidak 
mungkin membayangkan Irak 
tanpa orang Kristian. Keyakinan 
ini tidak hanya didasarkan pada 
landasan agama, tetapi pada bukti 
sosial dan budaya,” tuturnya.

Sri Paus Fransiskus menjadi 
Bapa Suci pertama yang men-
gunjungi Irak. Di Irak, Sri Paus 
mendorong minoriti Kristian un-
tuk membina persaudaraan antara 
agama, bertemu dengan ulama 
Syiah Irak, Ayatollah Agung Ali 
al-Sistani, dan berbicara dengan 
para pemimpin politik dan komu-
niti Kristian.

Pada pertemuan 28 Februari, Sri 
Paus Fransiskus berpesan kepada 
para perwakilan Gereja Kristian 
Irak bahawa, “ketahuilah bahawa 
kalian selalu ada di dalam hati 
saya dan dalam doa-doa ramai 
umat. Jangan putus asa terhadap 
pelbagai ancaman perdamaian, 
jangan berpaling daripada Yesus, 

Raja Damai, dan semoga kita 
tidak lelah memohon Roh-Nya, 
pencipta persatuan,” katanya.

Populasi Kristian di Irak, sebuah 
negara berpenduduk sekitar 40 
juta orang, semakin berkurangan 
selama beberapa dekad ini. Dari 
sekitar 1.4 juta pada tahun 2003 
menjadi sekitar 250,000 pada hari 
ini

“Irak tanpa orang Kristian tidak 
akan menjadi Irak, kerana orang 
Kristian, bersama penganut lain, 
antara penyumbang utama pada 
identiti spesifik negara: tempat 
di mana toleransi dan hidup ber-
dampingan secara damai, telah 
berkembang sejak abad-abad 
awal.”

Menekankan pentingnya ke-
hadiran orang Kristian di Irak, Sri 
Paus Fransiskus mengatakan ba-
hawa segala sesuatu harus dilaku-
kan untuk memastikan bahawa 
orang Kristian terus merasa baha-
wa Irak adalah rumah mereka, ba-
hawa mereka adalah warga negara 
sejati, dan bahawa mereka memi-
liki sesuatu untuk disumbangkan.

Sri Paus mengingatkan para 
perwakilan Kristian bahawa mere-
ka mempunyai panggilan untuk 
mempromosi dialog antarra aga-
ma kerana ia adalah jalan persau-
daraan yang menuju perdamaian, 
jalan yang sukar khususnya pada 
masa ini, namun ia merupakan se-
ruan Tuhan dan Dia memberkati 
setiap usaha-usaha itu!” — CNA 

Uskup Agung Mayor Shevchuk

Chems-Eddine 
Hafiz



St. Yohanes dila-
hirkan di Portugal 

pada 8 Mac 1495. 
Orang tuanya miskin, 
tetapi mereka adalah 
orang Kristian yang 
taat.

Yohanes seorang 
pemuda yang rajin. 
Dia pernah menjadi 
gembala, tentera dan penjaga kedai.  Semasa 
dewasa, dia bukanlah seorang yang warak 
malah tidak menyedari kehadiran Tuhan.

Ketika berusia 40 tahun, Yohanes menden-
garkan khutbah dari seorang misionari ku-
dus iaitu Yohanes dari Avila. Yohanes mulai                   
menyedari hidupnya yang disia-siakan dan 
berusaha mengubah hidupnya. 

Dia mula berdoa serta melakukan mati raga 
setiap hari. Dikatakan bahwa seorang uskup 
memberinya nama a Deo (dari Tuhan) kerana 
dia secara total mengubah hidupnya yang da-
hulu hanya mementingkan diri sendiri dan kini 
sepenuhnya menjadi manusia baharu yang 
“daripada Tuhan”. 

Perlahan-lahan Yohanes a Deo menyedari 
betapa hidup rakyat penuh dengan kemiskinan 
dan menderita. Maka dia mulai mempergu-
nakan waktunya untuk merawat mereka dan 
mendirikan pusat fakir miskin yang sakit.

Ramai pemuda yang datang untuk mem-
bantu Yohanes sehingga mereka membentuk 
sebuah ordo religius untuk mengabdikan diri 
bagi mereka yang miskin. Ordo itu digelar para 
Brother St. Yohanes a Deo.

Yohanes a Deo wafat pada hari ulang tahunnya 
pada tahun 1550. Dia dinyatakan kudus oleh 
Beato Sri Paus Inosensius XI pada tahun 1690. 

Kenali 
Santo Anda 

Sto Yohanes 
a Deo

~ 8 Mac~

Fina dilahirkan di 
sebuah kota kecil 

di Itali. Orang tuanya 
termasuk golongan be-
rada, tetapi kemudian 
mereka jatuh miskin. 

Seraphina, atau Fina, seorang yang murah 
hati dan rajin berdoa. Meskipun miskin, dia 
tidak mengeluh dan membantu menjahit serta 
memintal untuk membayar hutang keluarga. 

Ketika masih muda usianya, ayahnya telah 
meninggal dunia. Fina diserang suatu pen-
yakit yang menjadikannya cacat dan tidak da-
pat bergerak. Fina hanya mampu tergolek di 
atas papan kayu selama enam tahun lamanya. 

Satu-satunya cara bagi Fina agar dia tabah 
menghadapi penderitaannya adalah dengan 
mempersatukan sakitnya dengan penderitaan 
Yesus di kayu salib. Kadang kala, ketika rasa 
sakit menyerangnya dengan dahsyat, ia akan 
berkata, “Ini bukanlah luka-lukaku, tetapi 
luka-luka-Mu, ya Kristus, yang menyakiti 
aku.” 

Tanpa disangka, ibu Fina juga meninggal 
dunia. Seseorang menceritakan kepadanya 
tentang penderitaan hebat yang ditanggung 
oleh St. Gregorius Agung. Fina kemudian 
berdevosi kepadanya. Menurut tarikh Liturgi 
lama, pesta St. Gregorius Agung dirayakan 
pada 12 Mac maka dikatakan bahawa pada 
12 Mac  1253, St. Gregorius datang untuk 
membawa Fina pulang ke syurga.

Dari teladan St. Fina kita menjadi tahu 
akan kekuatan dari semangat hidup yang ada 
dalam diri seseorang, iaitu dengan percaya 
akan janji Tuhan bagi kita masing-masing.
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Saudara dan saudari yang dikasihi,
Gereja Katolik mengatur pembacaan dari se-
luruh Alkitab dalam kitaran tiga tahun. Untuk 
tahun 2022, kita menggunakan Kitaran ke-3 
yang dikenali sebagai Tahun C. Pada tahun 
ini, untuk Hari Minggu Biasa setiap tahun, 
keseluruhan Injil Sto Lukas, bab demi bab, 
akan dibaca pada hari Minggu. 

Penginjil Lukas yang menulis Injil ini ada-
lah seorang doktor maka beliau mengguna-
kan cerita dan peristiwa penyembuhan untuk 
memperlihatkan kasih sayang dan belas kasi-
han Tuhan. “Hendaklah kamu berbelas kasi-
han sebagaimana Bapamu berbelas kasihan.” 
(Lukas 6:36)

Di antara banyak perumpamaan Yesus 
yang menakjubkan, hanya Lukas yang 
menawarkan kepada kita, “Orang Sama-
ria yang Baik Hati” (Lukas 10:29-37), dan 
“Anak yang Pemboros” yang sering dipang-
gil, “Anak yang Hilang” (Lukas 15:11- 31). 
Dalam diri Yesus, Bapa Syurgawi menya-
takan kepada manusia cinta kasih dan belas 
kasihan-Nya. Yesus memerintahkan kita un-
tuk, “Pergilah dan berbuatlah demikian” (Lu-
kas 10:37). Marilah kita menjadi jiran yang 
baik kepada semua orang yang memerlukan. 
Kita bukan untuk menghakimi, bukan untuk 
mengutuk, sebaliknya memberi pengampu-
nan dan memberi dengan murah hati. (Baca 
Lukas 6:37-38)

Saya ingin mengucapkan terima kasih atas 
sumbangan dan persembahan murah hati 
anda selama dua tahun yang lalu. Dengan 
sumbangan anda, Keuskupan Agung kita da-
pat menyokong semua paroki dan menyedia-
kan pekerjaan untuk semua katekis sepenuh 
masa kami, kakitangan pejabat, sakristan, dll. 
Kita dapat memastikan CWS Home of Peace 
di Jalan Landeh beroperasi, menyokong 
badan-badan amal, membeli sanitiser, pelitup 
muka dan peralatan pembasmian kuman bagi 
memastikan semua Gereja kita selamat. 

Untuk keluarga luar bandar dan di bandar 
yang memerlukan, kita hulurkan bantuan ma-
kanan pandemik, bekerjasama dengan Pelay-
anan Migran, Persatuan St Vincent de Paul, 
dll untuk memastikan keperluan sebenar 
dipenuhi dengan belas kasihan dan melalui 
penyediaan makanan.

Semasa Musim Pra-Paskah ini – ber-
mula pada Rabu Abu, 2 Mac hingga Jumaat 
Agung, 15 April 2022 – Saya menyeru anda 
untuk menjalani ibadah Pra-Paskah  dengan 
BERDOA, PUASA & TAUBAT dan BER-
SEDEKAH.

Pendek kata, pada musim Pra-Paskah ini:
1. Kurangi makan
2. Makan secara sederhana
3. Gunakan wang yang disimpan untuk 
mereka yang miskin dan memerlukan
Semoga kisah balu miskin dengan dua 

syiling terakhirnya mengajar kita bagaimana 
mempercayai belas kasihan dan berandal 
pada pemeliharaan Tuhan. Yesus mengajar: 
“Aku berkata kepadamu sesungguhnya, balu 
miskin  dalam kemiskinannya  memberi leb-
ih banyak dari pada semua orang itu” (Lukas 
21:1-4).

Maka, semasa Pra-Paskah ini, walaupun 
setiap daripada kita mungkin bergelut dengan 
kesan pandemik yang menggugat ekonomi 
sejak dua tahun lepas, kita sentiasa boleh 
berkongsi apa yang kita ada. 

Marilah kita memberi daripada kemiski-
nan kita, sambil mempercayai Tuhan kita 
yang murah hati, yang ingin memberkati dan 
dengan murah hati, membekalkan keperluan 
rohani, emosi dan fizikal kita.

“Berilah, maka kamu pun akan diberi. 
Kamu akan menerima takaran yang baik, 
yang digoncang-goncangkan sampai padat 
betul, bahkan melimpah keluar sampai jatuh 
ke dalam kain gendonganmu. Demikianlah 
yang akan kamu terima. Sebab takaran yang 
kamu pakai untuk orang lain, itulah yang 
akan dipakaikan bagimu” (Lukas 6:38). 

Uskup Agung Simon Poh
Keuskupan Agung Kuching 

Saudara dan Saudari terkasih dalam Kristus, 

‘Garam Bumi, Terang Dunia’ – ini adalah 
tema kita untuk Kempen Pra-Paskah  tahun 
ini.

Kita setia mengikuti panggilan Yesus untuk 
menjadi “garam” yang memberikan orang 
lain ‘rasa’ kasih dan belas kasihan Tuhan, 
dan “terang” yang memberikan harapan dan        
kesedaran. “Kemasinan” dan “terang” kita 
mesti sampai — pertama, kepada keluarga 
kita; kedua, kepada komuniti di mana kita be-
rada; dan akhirnya, kepada komuniti umum. 

Tema untuk Sinod 2023, “Persekutuan, 
Partisipatif dan Misi”, adalah selaras dengan 
tema kempen Pra-Paskah kita. Melalui Perse-
kutuan kita sebagai umat yang satu Iman, 
kita mengalami perjanjian yang Tuhan tawar-
kan kepada kita. Melalui proses Sinod, kita 
mengambil bahagian dengan mendengar satu 
sama lain dan dalam Roh Kudus; dan kemudi-
an kita meneruskan Misi untuk menjadi saksi 
kasih Tuhan, terutamanya kepada mereka 
yang terabai dan lemah. 

Sahabat-sahabat terkasih,
Musim Pra-Paskah adalah masa untuk per-
tobatan dan pembaharuan. Setiap minggu 
semasa Pra-Paskah ini, Keuskupan Agung 
Kuala Lumpur akan memberi tumpuan ke-
pada bidang yang menjadi perhatian, dengan 
aktiviti dan refleksi yang disediakan. 

Pada minggu pertama Pra-Paskah, kita di-
ingatkan bahawa Pra-Paskah adalah masa un-
tuk menghidupkan semula tabiat doa, puasa 
dan sedekah yang Hilang.

Pada minggu kedua, kita memberi             
tumpuan kepada orang tua. Walaupun dikur-
niakan kebijaksanaan pada usia tua, mereka 
sering kali menjadi masyarakat Terakhir atau 

terabai. Kerana usia, mereka mungkin tidak 
dapat mengambil bahagian secara aktif dalam 
paroki. Oleh itu, kita melibatkan warga emas 
untuk mendekati warga emas lain dan mem-
bawa mereka kembali ke paroki. 

Pada minggu ketiga, kita memberi              
tumpuan kepada keluarga. Setiap rumah di-
panggil untuk menjadi ‘gereja domestik’ di 
mana kehidupan keluarga sepenuhnya berpu-
sat pada Ketuhanan Kristus. Walau bagaiman-
apun, banyak keluarga hari ini mengalami 
kesusahan dan masalah hubungan. Kita mesti 
menghulurkan sokongan dan mengambil be-
rat kepada keluarga yang memerlukan walau 
siapa pun mereka agar mereka tidak berasa 
keseorangan dalam menghadapi cabaran ke-
hidupan berkeluarga.

Pada minggu keempat, kita menumpukan 
pada Pertobatan Alam Sekitar. Alam sekitar 
selalunya paling Kurang untuk kita fikirkan 
kerana sikap kurang peduli. Kita menganggap 
bahawa Alam Semula Jadi akan sentiasa be-
rada dalam keadaan yang bersih, tetapi pada 
hakikatnya, perubahan iklim telah menjadi 
ancaman kepada semua orang. Pada Disem-
ber, tahun lepas, kita melihat kesan buruk 
perubahan iklim semasa banjir yang melan-
da banyak bahagian di Malaysia. Ini adalah 
panggilan untuk membangkitkan pertobatan 
ekologi. Semua kita harus memainkan per-
anan dalam menjaga rumah kita bersama.

Sepanjang minggu kelima, kita memberi 
tumpuan kepada Pembinaan, Komuniti dan 
Persaudaraan Belia. Golongan muda adalah 
golongan Kecil yang sering tidak difahami 
dan disalah anggap. Tetapi marilah kita ingat 
nasihat St Paulus kepada Timotius: Jangan 
seorangpun merendahkanmu kerana eng-
kau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang 
percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah 
lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu 
dan dalam kesucianmu. (1 Timotius 4:12). 

Saya berharap golongan muda akan mem-
bina ikatan antara satu sama lain, dan melalui 
cita-cita dan semangat mereka, menjadi pe-
mangkin kepada perubahan!

Semasa minggu keenam, kita memberi 
tumpuan kepada KED. Kita boleh melawat 
jiran di KED kita, mendengar cerita dan per-
juangan mereka. Kita mungkin juga boleh 
bertindak balas terhadap keperluan mereka.

Sahabat-sahabatku yang dikasihi, semoga 
musim Pra-Paskah  ini menjadi masa rahmat 
untuk memperdalam kehidupan doa kita, 
berpuasa dengan baik dan memberi dengan 
murah hati kepada mereka yang memerlukan. 
Dengan mematuhi tiga rukun Pra-Paskah ini, 
kita benar-benar boleh menjadi “garam bumi” 
dan “terang dunia.” Semoga kita memberi 
rasa dan menyinari kehidupan semua yang 
kita temui.

Pesan Pra-Paskah Sri Paus Fransiskus un-
tuk kita tahun ini ialah “Janganlah kita jemu 
berbuat baik, kerana pada waktunya kita 
akan menuai tuaian kita, jika kita tidak ber-
putus asa. Kerana itu, semasa masih ada kes-
empatan, marilah kita berbuat baik kepada 
semua orang” (Gal 6:9-10).

Uskup Agung Julian Leow 
Keuskupan Agung Kuala Lumpur 

Memberi rasa dan 
terang kepada orang lain 

Hendaklah kamu berbelas kasihan ... 

Pesan Pra-Paskah Uskup Agung Julian Leow

Pesan Pra-Paskah Uskup Agung Simon Poh

S. Fina 
(Seraphina)
 ~ 12 Mac ~



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 6, 2022

SOOK: Diakon Bede Morti Lamutan, yang 
telah ditahbis sebagai Paderi pada 27 Feb-
ruari 2022 merupakan tahbisan imamat 
yang ketiga yang lahir dari Paroki Roh Ku-
dus, Sook selepas Fr Bonaventure Unting 
pada tahun 2001 dan Fr David Gasikol pada 
tahun 2018. 

Ritus pentahbisan imamat yang diadakan 
secara sederhana disebabkan peningkatan 
mendadak Covid-19 hanya dapat membe-
narkan kira-kira 150 kehadiran umat, reli-
gius dan para paderi.

Father Bede Morti Lambutan berasal dari 
Daerah Nabawan. Dilahirkan pada 26 Mei 
1991 dan menerima Sakramen Pembapti-
san melalui Inisiasi Kristian Dewasa (IKD) 
pada 25 Mei 2008.

Beliau memasuki Rumah Pembentukan 
Catholic Diocesan Centre (CDC) pada ta-
hun 2014, dan meneruskan pembentukannya 
sebagai paderi di Seminari Tinggi Kolej Sto 
Petrus Kuching pada 2015 hingga 2021. 

Sepanjang tempoh pembentukannya, Fr 
Bede mengakui ada masanya beliau mera-
sai panggilannya terasa suram dan kelam, 
namun cahaya dan kasih Kristus tidak per-
nah malap dan hilang. Kasih dan Terang 
Kristus inilah yang senantiasa menguatkan 
Fr Bede Morti untuk kembali bangkit dan 
terus melangkah. 

Memilih tema pentahbisan imamatnya, 
Pirot Nu Sangulun Rangan (Kasih seorang 
Sahabat) dari Injil Yohanes 15:13 Fr Bede 
Morti sangat bersyukur kerana Tuhan mem-
beri peluang kepadanya untuk menyahut 
panggilan-Nya menjadi paderi Keuskupan. 

Beliau juga bersyukur kerana Bapa 

Uskup  Cornelius Piong kerana sudi men-
tahbis beliau menjadi paderi. 

Uskup Cornelius Piong dalam ucapannya 
menyatakan bahawa pentahbisan Fr Bede 
Morti amat bermakna. 

Prelatus itu bangga kerana semasa          
melayani di Nabawan pada tahun 1978, 
pada waktu itu tidak ada Gereja dan tidak 
ramai umat Katolik.

Namun, karya Tuhan membawa kea-
jaiban dan Roh Kudus menyentuh serta          
mengubah kehidupan ramai umat. Selepas 
44 tahun, Uskup melihat perkembangan 
iman di Nabawan dan kini, mempunyai pa-
deri dari Nabawan. 

Uskup Cornelius berharap agar pentah-
bisan imamat Fr Bede memberi dorongan 
kepada belia khususnya keluarga-keluarga 
Katolik, agar dapat menggalakkan serta 
mendoakan salah seorang anak mereka 

menjadi paderi atau religius.
Bapa Uskup Cornelius turut mengingat-

kan Fr Bede Morti bahawa menjadi paderi 
tidak bererti akan selalu bahagia. 

Memang akan banyak cabarannya na-
mun prelatus itu berharap dan berdoa, 
agar Fr Bede Morti sentiasa berwaspada 
serta berandal pada sumber-sumber yang 
boleh menopang dan membantu lebih-lebih 
dalam mengatasi krisis kehidupan. 

Pada akhir Misa, Uskup Cornelius men-
gumumkan bahawa Fr. Bede Morti akan 
melayani di Paroki Holy Cross Toboh. 

Setelah selesai Misa Kudus, acara diter-
uskan di luar gereja dengan perarakan pa-
deri baharu ditahbis ke pusagag salah satu 
tradisi suku kaum Murut sebagai simbo-
lik menyambut pengantinnya yang telah 
berkahwin dengan gereja. — Sr Maria 
Thomas

Bede Morti, anak muda ketiga 
Sook ditahbis jadi paderi

TELUPID: Sebagai kesinambungan ke-
pada fasa pertama Taklimat Sinod Para 
Uskup 2021-2023 pada penghujung ta-
hun lepas, Majlis Pastoral Paroki (MPP) 
St. Martin, Telupid telah mengadakan 
siri Jelajah Sinod ke lima buah zon pada 
12 Februari 2022. 

Sebelum ini, kumpulan sasaran bagi 
pelaksanaan fasa pertama adalah Katek-
is, Pengerusi Komiti dan Pengerusi Zon 
manakala sasaran bagi fasa kedua adalah 
umat yang berada di stasi luar. 

Rombongan dari paroki melawat ser-
entak ke lima buah Zon iaitu Zon St. 
Padre Pio, Zon St. Nicholas, Zon St. 
Susanna, Zon St. Roderick dan Zon St. 
Thomas untuk menyampaikan taklimat 
mengenai Gereja Sinodal.

Penyertaan umat mengikut Zon juga 
amat menggalakkan. Apa yang dihara-
pkan melalui siri jelajah ini ialah umat 
dapat memahami dengan jelas proses 
Gereja Sinodal yang memberikan mere-
ka “bersuara” dan berpartisipasi dalam 
program yang dianjurkan oleh gereja.

Sama seperti fasa pertama, sesi-sesi 
yang disampaikan di lima buah Zon ini 
ialah tentang latar belakang Sinod, tu-
juan proses Sinod, tema, pengalaman 
di peringkat tempatan, siapa yang terli-
bat, sikap untuk berpartisipasi, cabaran 
dalam perjalanan proses Sinod, garis 
masa pelaksanaan serta The Listening 
Questionnaires. 

Seterusnya, umat yang hadir berpe-
luang untuk berkongsi pandangan dan 
pengalaman iman mereka melalui soal 
selidik yang diedarkan. — Diocese of 
Sandakan 

Jelajah sinod 
peringkat 
Paroki Telupid 

Dua pemuda Sarawak, ‘tinggalkan jala’ 
untuk mengikut Yesus
KUCHING: Pada tahun 2014, dua orang 
pemuda telah mengejutkan ramai rakan dan 
keluarga mereka apabila mereka mengambil 
keputusan untuk meninggalkan pekerjaan 
tetap mereka bagi menyahut panggilan men-
jadi paderi dan memasuki Kolej St Peter Kota 
Kinabalu, Sabah untuk memulakan tahun Ini-
siasi mereka.

Seminarian Davie anak Entalai dan Henry 
anak Jimbey kembali ke Sarawak pada 2015 
untuk menamatkan pembentukan menjadi pa-
deri dalam Falsafah di Seminari Tinggi Kolej 

St Peter di Kuching. Mereka menamatkan 
pengajian mereka dalam teologi, dari 2017-
2021, serta menamatkan pengajian pada Mei 
2021.

Mereka juga telah melalui ritus Pencalo-
nan untuk Ordo Suci dan Ritus Kemasukan, 
Sumpah Kesetiaan, dan Pelafazan Iman di ha-
dapan Uskup Agung Simon Poh pada majlis 
tertutup di Chapel Kolej Sto Petrus pada 10 
Februari 2022.

Pentahbisan Diakon bagi Seminarian Davie 
Entalai berlangsung di paroki asalnya, Our 

Lady Queen of Peace (OLQP) Simanggang 
pada 19 Februari, manakala Seminarian Hen-
ry Jimbey ditahbis sebagai Diakon di paroki 
asalnya di Gereja St Stephen, Bau pada 20 
Februari.

Kedua-dua perayaan Ekaristi Pentahbisan 
Diakon ini dipimpin oleh telah dipimpin oleh 
Uskup Agung Simon Poh dan dibantu oleh 
Uskup Agung Emeritus John Ha, Fr Jerome 
Juleng dan Fr Peter Liston, Rektor dari OLQP 
dan St Stephen Bau, dan para paderi dari 
Keuskupan Agung Kuching.

Diakon Davie memilih petikan Kitab Suci, 
“…Jika gandum tidak jatuh ke dalam tanah 
dan mati…ia menghasilkan tuaian yang ban-
yak,” sebagai tema pentahbisannya. Anak ke-
pada pasangan Endwin Entalai anak Chuwat 
dan Catherine Enta anak Lanjat itu, dilahirkan 
pada 22 Mac 1984 di KK Pantu, Simanggang.

“Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendeng-
ar,” merupakan tema yang dipilih oleh Diakon 
Henry anak Jembey sebagai moto pentahbisan 
diakonnya. Dilahirkan pada 29 September 
1973, Diakon Henry merupakan anak kelima 
dalam enam beradik kepada Stephen Jimbey 
anak Nyaim dan Monica Nona anak Jacob 
dari Kampung Suba Buan, Bau. — sumber 
Today’s Catholic 

Uskup Agung Simon Poh menumpangkan 
tangan ke atas kepala calon Diakon Henry. 

Diakon Davie (dua dari kiri) bersama 
keluarganya dan uskup agung Simon Poh.

Fr Bede Morti (empat dari kanan) bersama Uskup Cornelius Piong, paderi dari Semenanjung 
Malaysia dan para diakon dari KK.


