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Roma: Persaudaraan ma-
nusia adalah teras keper-
cayaan Kristian dan asas 

untuk dialog antara agama dan bu-
daya kata beberapa orang ahli pan-
el pada persidangan antarabangsa 
yang dianjurkan oleh dua institusi 
Yesuit terkenal. 

Bertajuk “Budaya pertemuan: Masa hada-
pan dialog antara budaya dan antara agama”, 
persidangan itu dianjurkan bersama pada 8-9 
November di Roma oleh Pusat Berkley untuk 
Agama, Keamanan dan Hal Ehwal Dunia Uni-
versiti Georgetown, dan majalah Yesuit Itali, 
La Civiltà Cattolica sempena ulang tahun per-
tama ensiklik Fratelli tutti Sri Paus Fransiskus. 

Penceramah pada acara itu termasuk Kar-
dinal Miguel Ángel Ayuso, Presiden Majlis 
Kepausan untuk Dialog Antara Agama; Kar-
dinal Luis Antonio Tagle, Ketua Kongregasi 
untuk Penginjilan Umat Manusia; dan Father 
Antonio Spadaro, Pengarah La Civiltà Cat-
tolica, yang memperkenalkan acara itu seka-
ligus membacakan surat daripada Sri Paus 
Fransiskus yang menghargai inisiatif tersebut. 
Turut berucap ialah Sultan Faisal Al Remeithi, 
Setiausaha Agung Majlis Penatua Islam (Mus-
lim Council of Elders).

Dalam bahagian pertama Persidangan, 
Kardinal Ayuso menyatakan bahawa ensiklik 
Sri Paus Fransikus menegaskan semula dan 
mengingati kebenaran asas sejagat bahawa 
kita semua adalah saudara oleh itu “tidak ada 
siapa yang harus terabai atau dikecualikan”. 

Katanya, “Ensiklik itu merangsang kita un-
tuk menghidupkan semula cinta yang mampu 
berbelas kasihan, peduli, mengampuni dan 
menjalin persaudaraan.”

Prelatus itu juga menekankan bahawa se-
ruan Sri Paus Fransiskus untuk persaudaraan, 
belas kasihan, dan membina budaya perte-
muan adalah selaras dengan ajaran Konsili 
Vatikan II. 

Tiga aspek surat ensiklik itu ialah: kasih say-
ang yang tidak terhingga untuk semua, keperl-
uan mendesak untuk membina perpaduan ma-
nusia bagi mengatasi budaya tidak peduli dan 
tamak, serta, bekerjasama untuk keamanan. 

“Bekerjasama untuk keamanan,” kata Kar-
dinal Ayuso, “Harus menjadi satu kemestian, 
khususnya bagi semua penganut agama.”

Kardinal Tagle turut menekankan kesinam-
bungan ensiklik Bapa Suci Fransiskus dengan 
Konsili Vatikan II khususnya dalam Konstitusi 
Pastoral Gaudium et spes dan Konstitusi  Dog-
matik Lumen gentium. 

Sultan Al Remeithi pula berucap menge-
nai penerimaan Fratelli tutti di dunia Islam. 
Dalam ucapannya pada persidangan itu pada 9 
November, beliau menjelaskan bahawa umat 
Islam telah digalakkan untuk menerima se-
ruan Sri Paus Fransiskus untuk persaudaraan 
dengan dua prinsip Islam “pengetahuan”, dan 
“kerjasama yang jujur dan saleh.”.

Dalam ucapan penutupnya, Fr Spadaro me-
nekankan impak budaya, sosial dan politik 
Fratelli tutti, dengan menjelaskan bagaimana 
ensiklik itu telah mencetuskan minat yang be-
sar dalam pelbagai konteks budaya berbeza di 
seluruh dunia dan telah merangsang pemikiran 
semula cara hidup bersama dalam keamanan 
dan persaudaraan. dalam dunia moden kita. 

Menurut Fr Spadaro, hakikatnya bahawa 
ajakan dan semangat yang dicetuskan oleh  
Fratelli tutti, telah diterajui oleh seorang pem-
impin rohani, bukan oleh seorang pemimpin 
politik. — Media Vatikan 

Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan-
nya dan berulang-ulang mempersembahkan korban  yang sama, 
yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Ia, 
setelah mempersembahkan hanya satu korban saja kerana 
dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Tu-
han  dan sekarang Ia hanya menantikan saatnya, di mana 
musuh-musuh-Nya akan dijadikan tumpuan kaki-Nya. Sebab 
oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-
lamanya mereka yang Ia kuduskan. 

Ibrani 10:11-14

Kristian, Islam akui 
kebenaran sejagat  

manusia dalam Fratelli tutti

Ulang tahun pertama ensiklik Sri Paus Fransiskus ‘Fratelli tutti’, mengundang semua penganut agama bekerjasama untuk keamanan. Kredit 
gambar: Vatican News. 

JOHANNESBURG, Afrika Selatan: Krisis 
iklim semakin meruncing di seluruh dunia 
manakala aktivis alam sekitar pula berdepan 
dengan ancaman, keganasan dan suara 
mereka dibungkam.

CIVICUS Monitor, sebuah pakatan 
masyarakat sivil global telah mengeluarkan 
laporan baharu bertajuk, “Pembela planet 
kita: Berdaya tahan menghadapi sekatan,” 
pada 9 November, memperlihatkan penin-
dasan terhadap aktivitis alam sekitar di se-
mua benua dari 2018-21.

Tiga aliran taktik yang selalu digunakan 

oleh pihak berkuasa ialah: larangan dan 
sekatan ke atas aktiviti protes; gangguan 
kehakiman dan penganiayaan undang-un-
dang; dan keganasan. 

CIVICUS menyatakan bahawa semasa 
pemimpin dunia bertemu di Glasgow untuk 
Rundingan Perubahan Iklim PBB (COP26), 
negara tuan rumah adalah salah satu negara 
di mana aktivis kerap menghadapi pencabu-
lan hak.

 “Membungkam aktivis dan menafikan 
hak asasi mereka adalah salah satu lagi yang 
digunakan oleh pemimpin," kata Marianna 

Belalba Barreto, ketua penyelidikan untuk 
CIVICUS Monitor. Katanya, “Mengasari 
penunjuk perasaan yang memprotes secara 
aman menunjukkan kerajaan yang tidak 
komited untuk menyelamatkan planet ini.”

Selama bertahun-tahun data CIVICUS 
secara konsisten menunjukkan bahawa 
Amerika Latin adalah wilayah paling mem-
beri ancaman besar kepada aktivis alam 
sekitar dan orang asli.  

Di Asia, Filipina menonjol sebagai negara 
paling berbahaya. Sejak 2018, pembela hak 
alam sekitar dan tanah, pemimpin orang 

asli, aktivis antiperlombongan dan peguam 
yang menyokong pekerja luar bandar telah 
dibunuh dengan kejam. 

Namun begitu, meskipun terdapat sekatan 
yang dihadapi oleh kempen alam sekitar, 
pelbagai kempen telah mencatatkan keme-
nangan penting, termasuk penutupan lom-
bong dan banyak projek pembinaan yang 
berbahaya. Beberapa kumpulan aktivis juga 
telah berjaya memfailkan saman terhadap 
kerajaan dan syarikat di lebih 25 negara 
yang gagal bertindak terhadap perubahan 
iklim. — ucanews.com 

Ancaman dan keganasan terhadap aktivis alam sekitar Asia meningkat



Lebih tabah selepas percubaan 
Dalam buku terbaharunya, 

Living Between Worlds, 
James Hollis menulis sesuatu yang 
bijak, yang mampu membuka 
mata ramai pembaca. James men-
ulis tentang seorang ahli terapi 
yang berkata kepada pelanggan-
nya, “Saya tidak dapat menyele-
saikan masalah anda, tetapi saya 
boleh memberi anda cerita yang 
lebih menarik untuk menghibur-
kan kedukaan anda.”  

Ini sebenarnya seperti satu 
gurauan bijaksana. Sama ada kita 
berasa baik atau buruk tentang diri 
kita selalunya berdasarkan jenis 
cerita yang kita fahami dalam 
hidup kita. 

penceramah utamanya ialah 
seorang paderi muda Kanada yang 
berbahasa Perancis, Pierre Olivier 
Tremblay. 

Pierre memulakan ceramahnya 
dengan kata-kata seperti ini: Saya 
seorang paderi penaung di sebuah 
universiti, bekerja dengan pelajar 
kolej muda. Mereka orang-orang 
yang riang, bercita-cita tinggi, 
bertenaga; malangnya, bagaimana-
pun kebanyakan mereka tidak 
mempunyai harapan kerana mere-
ka tidak mempunyai meta-naratif 
atau pengalaman mendalam. 

Mereka sangat menderita kerana 
mereka tidak mempunyai cerita 
hebat agar mereka dapat memaha-
mi diri mereka sendiri dan lebih 
memahami kisah hidup mereka 
sendiri. Kisah-kisah mereka sendi-
ri, walaupun ada dan berharga, ter-
lalu kecil dan individualistik untuk 
menghiburkan atau sebagai ‘bahan 
rujukan’ apabila mengalami kepe-
dihan serta penderitaan. 

Mereka memerlukan meta-nara-
tif, atau cerita-cerita kisah hidup 
dan pengalaman mendalam bagi 
memahami diri mereka sendiri. 
Walaupun ini tidak semestinya 
menghilangkan rasa sakit dan pen-
deritaan mereka, akan tetapi, ia  
akan memberi mereka sesuatu 
yang lebih besar yang membantu 
mereka memahami penderitaan 
mereka.

Selepas membaca hal ini, saya 
teringat akan ibu bapa saya dan 
kerohanian yang saya pelajari, 
telah membantu  ibu bapa dan 
generasi mereka, menghadapi ban-
yak perkara.  

Mereka mempunyai meta-nara-
tif, iaitu, kisah penyelamatan 
Kristian dan mengetahui asal mula 
sejarah Kristian, tentang Adam 
dan Hawa yang jatuh ke dalam 
lembah dosa yang menunjukkan 
adalah mustahil bagi untuk men-
capai simfoni sempurna dalam 
hidup ini.

Apabila kehidupan mereka men-
jadi sukar, seperti yang berlaku 
kepada kita semua, mereka mem-
punyai perspektif agama untuk 
mengatasi rasa kecewa dan mend-
erita. Mereka memahami diri mer-
eka dilahirkan dalam dunia yang 
cacat dan serba terbatas. Oleh itu, 
tidak hairanlah dalam doa mereka 
tercatat kata-kata ini, “buat masa 
ini kita hidup, berkabung dan 
menangis di lembah air mata”

Hari ini kita mungkin mengerut-
kan kening tentang perkara ini dan 
melihatnya sebagai tidak sihat dan 
tidak sihat, tetapi naratif Adam 
dan Hawa itu membantu memberi-
kan sedikit penjelasan dan makna 

kepada semua kekurangan dalam 
hidup mereka. Walaupun ia tidak 
menghilangkan kesakitan mereka, 
tetapi ia membantu memberi 
maruah kepada kesengsaraan mer-
eka.

Hari ini saya melihat ramai ibu 
bapa yang ikhlas mencuba cara 
baharu untuk memberikan naratif 
yang lebih besar kepada anak-
anak mereka melalui cerita seperti 
The Lion King. 

Itu mungkin berguna dan berke-
san untuk kanak-kanak kecil; teta-
pi seperti apa yang dinyatakan 
oleh Pierre Olivier Tremblay, 
naratif yang lebih besar dan lebih 
menarik diperlukan bagi orang 
dewasa, bukannya kisah-kisah 
dongeng yang kita dengar semasa 
kecil. 

Kisah di mana kita merangka 
kesakitan adalah berbeza berband-
ing cara kita menghadapi kesaki-
tan itu. Sebagai contoh, James 

Hillman menyatakan bahawa 
mungkin kesakitan terbesar yang 
kita alami ialah kita semakin tua. 
Semua orang takut menjadi tua. 
Inilah kenyataannya pada hari ini, 
bukan sahaja bergelut untuk berani 
menghadapi penuaan tetapi juga 
dalam isu-isu lain. 

Ini memerlukan martabat yang 
dapat difahami melalui penjelasan 
mendalam. Saya suka apa yang 
dikatakan oleh Robertson Davies 
apabila dia mengeluh bahawa dia 
tidak mahu bergelut dengan 
‘kebaikan’ sebaliknya lebih suka 
‘dicubai oleh syaitan.’Dia mahu 
menjadi lebih tabah dan bermarta-
bat dengan berhadapan percubaan-
percubaan harian. 

Kisah yang lebih besar memberi 
kita martabat  kerana ia membantu 
kita mengenal pelbagai makna lain 
selain kebahagiaan. Kami selalu 
mengelirukan kedua-duanya. Apa 
yang perlu kita cari dalam hidup 
adalah makna, bukan kebahagiaan. 

Sesungguhnya, kebahagiaan 
(seperti yang kita fahami secara 
umum) tidak boleh dikejar kerana 
ia sentiasa merupakan hasil samp-
ingan daripada sesuatu yang lain. 
Lebih-lebih lagi, kebahagiaan 
adalah fana dan episodik; ia 
datang dan pergi. Makna adalah 
kekal dan boleh wujud bersama 
dengan kesakitan dan penderitaan.

Saya pasti Yesus sangat tidak 
gembira ketika Dia tergantung 
mati di kayu salib. Bagi saya, di 
dalam semua kesakitan, Dia men-
galami makna yang mendalam, 
mungkin makna yang paling 
dalam dari semua yang pernah 
dilaluinya di dunia. Dia menemui 

makna yang paling dalam ini 
bukan secara kebetulan, namun 
Dia memahami dirinya sebagai 
yang paling dalam daripada semua 
cerita wujud.

Pada akhirnya, iman, agama, 
komuniti, persahabatan, dan tera-
pi, tidak dapat menghilangkan 
masalah kita. 

Selalunya, kebanyakan masalah 
tidak ada penyelesaian. Masalah 
mesti diharungi. Seperti yang 
dikatakan oleh Gabriel Marcel, 
kehidupan adalah misteri untuk 
dijalani, bukan masalah untuk dis-
elesaikan. Kisah di mana kita 
merangka kesakitan kita adalah 
kunci untuk mengubah masalah 
menjadi misteri.

Art Schopenhauer pernah menu-
lis bahawa semua kesakitan boleh 
ditanggung jika ia boleh dikongsi. 
Perkongsian yang dia maksudkan 
bukan hanya berkaitan dengan 
persahabatan, komuniti dan keinti-
man. 

Ia juga ada kaitan dengan cerita. 
Kesakitan boleh ditanggung secara 
generatif apabila ia mendapati 
dirinya berada di dalam cerita 
yang lebih besar daripada kisah 
kita sendiri, apabila ia berkongsi 
meta-naratif, ufuk yang cukup luas 
untuk mengecilkan kesunyian idi-
osinkratik.

Hollis betul. Tiada ahli terapi 
boleh menyelesaikan masalah 
kita, tetapi dia boleh membantu 
kita mencari cerita yang lebih 
besar yang boleh memberi lebih 
makna dan maruah kepada kesen-
gsaraan ki ta .  — Hakcipta 
Terpelihara @ Fr Ron Rolheiser 
1999-2021 

Sejak dahulu orang suka bers-
pekulasi dan meramal hari 

kiamat. Mereka meramalkan 
tarikh dan masa kiamat tetapi 
sampai sekarang ramalan terse-
but belum ada yang benar. 

Minggu ini kita sudah berada 
di ambang pintu untuk mengakh-
iri kalendar Gereja. Injil pada 
hari ini seakan-akan membenar-
kan segala ramalan dan spekulasi 
panas tentang hari kiamat. 

Yesus memberikan kita nasi-
hat: “Tentang hari atau saat itu 
tidak seorang pun yang tahu, 
malaikat-malaikat di syurga 
tidak, dan Anakpun tidak, hanya 
Bapa sahaja yang tahu” (Mrk 
13:32).

Yesus menasihati kita supaya 
tidak terlalu memikirkan terha-
dap hari kiamat tetapi menumpu-
kan kehidupan kita seharian. 
Dengan kata lain, apa yang pent-
ing ia lah hari  ini .  Tetapi 
masalahnya, persoalan hari 
kiamat itu selalu kita baca dalam 
Alkitab. 

Menurut pengertian kita, 
‘akhir zaman’ itu telah dijangka-
kan sebagai kematian dan 
kebangkitan Yesus. Di dalam 
Yesus, kita telah diselamatkan 
namun kita belum sepenuhnya 
menikmatinya. Fahaman bahawa 
kita sudah diselamatkan namun 

‘belum lagi’ ini boleh kita bay-
angkan seperti kita terhidu bau 
ayam goreng dari dapur sebelum 
kita makan tengah hari. Kita tahu 
ayam goreng itu sedang dihidan-
gkan tetapi kita belum lagi men-
jamahnya. Demikian juga haki-
kat kerajaan Tuhan tersebut.

Pesan-pesan Yesus merupakan 
harapan yang sebenarnya boleh 
diperolehi di dunia ini. Ia meru-
p a k a n  p e s a n - p e s a n  y a n g 
menyatakan bahawa Tuhan ber-
jalan bersama kita di dalam suka 
mahupun duka dan bahawa sab-
da-Nya sentiasa hadir bersama 
kita untuk memberi cahaya 
pengharapan. 

Memang pesan-pesan Yesus 
ini cukup mencabar dan kurang 
menyenangkan: “Apa gunanya 
seorang memperoleh seluruh 
dunia, tetapi ia kehilangan 
nyawanya?” (Mrk 8:36).

Pesan-pesan Yesus ini sangat 
mencabar kita sebab ia telah 
memutarbalik semua nilai-nilai 
kehidupan yang biasa kita laku-
kan setiap hari. Namun pesan-
pesan Yesus juga telah memberi-
kan kita semangat, pedoman 
serta memberikan kita harapan 
dan kedamaian. Oleh itu, jangan 
kita tidak akan melepaskan 
‘kata-kata emas’ tersebut. Sebab 
Yesus pernah berkata, “Langit 

dan bumi akan berlalu, tetapi 
perkataan-Ku tidak akan berlalu” 
(Mrk 13:31).

Menurut Kitab Suci, pada hari 
penghakiman terakhir nanti, kita 
akan diadili dengan soalan: “Apa 
yang telah engkau lakukan terha-
dap sesamamu yang memerlu-
kan?” (Baca Mat 25:32 dst).

Ada sebuah kisah seorang 
pemuda menderita di api penyu-
cian. Siang dan malam dia berte-
riak-teriak memohon kepada 
Bapa agar dia dibebaskan dari 
tempat yang sangat mengerikan 
itu. 

Tuhan mendengarkan permo-
honannya itu dan bertanya pada 
para malaikat apa kebaikan-
kebaikan yang pernah dilakukan 
oleh orang muda itu sewaktu 
hidupnya agar permohonannya 
boleh dipertimbangkan.  

Seorang malaikat melihat bio-
data pemuda dan melaporkan 
bahawa orang muda tersebut 
hanya sekali pernah memberi 
beberapa ikat buah pinang kepa-
da seorang ibu tua. “Baiklah,” 
kata Tuhan, “Buatlah rantaian 
tali daripada pemberiannya itu 
dan hulurkan kepadanya”. 

Lalu sang malaikat melakukan 
apa yang diarahkan oleh Bapa 
kepadanya.

Malaikat itu kemudiannya 

menghulurkan tali tersebut kepa-
da orang muda tersebut. Pemuda 
itu dengan pantas menyambar 
tali itu. Lalu malaikat mula men-
ariknya ke atas. Apabila teman-
temannya yang lain melihat 
pemuda itu berpaut pada tali, 
mereka juga bergegas berganyut 
pada kakinya.  

Di pertengahan jalan menuju 
ke syurga, tali tersebut terputus 
sebab tidak dapat menampung 
berat pemuda dan rakan-rakan-
nya. Lalu mereka semua jatuh 
kembali ke api penyucian.

Pemuda yang malang tersebut 
tidak dapat menyelamatkan 
dirinya dan teman-temannya ker-
ana dia hanya melakukan sedikit 
kebaikan semasa hidupnya. 
Persoalannya, bagaimana dengan 
diri kita sendiri? Apakah segala 
kebaikan dan tanggung jawab 
sosial kita selama ini sudah men-
cukupi untuk menyelamatkan 

kita dari api neraka?
Pada penghujung kalendar 

Gereja pada bulan ini, adalah 
baik kiranya kita merenung dan 
melihat jauh ke dalam diri kita. 
Apakah selama ini saya terlalu 
sibuk dengan diri saya sendiri? 
Apakah saya memberi masa 
untuk Tuhan, keluarga dan sesa-
ma saya yang memerlukan? 

Segala sesuatu yang kita laku-
kan sekarang mempunyai akibat 
yang kekal .  Penghakiman 
sebenarnya hanyalah sebagai 
pengesahan Tuhan akan segala 
pilihan, keinginan atau perbuatan 
yang telah kita lakukan semasa 
hidup kita di dunia fana ini. 

Apa yang kita tanam sekarang 
akan kita tuai pula di masa akan 
datang. Tuhan berfirman, “Aku 
akan melakukan pembebasan 
kepadamu sesuai dengan hasil 
perbuatanmu” (Yer 21:14). — 
JL

HARI MINGGU BIASA KE-33
(TAHUN B)
DANIEL12:1-3;

IBRANI 10: 11-14,18;
INJIL MARKUS 13:24-32

Anugerah pembebasan sesuai dengan hasil perbuatan kita
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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
Email: 

editor1@herald.
com.my 

Tanya
Jawab Soalan 1: Mengapa Maria itu Perawan? 

Tuhan mengkehendaki bahawa Yesus Kristus 
seharusnya mempunyai seorang ibu manusia 
yang benar tetapi hanya Tuhan sahaja sebagai 
Bapa-Nya, kerana Dia ingin membuat satu per-
mulaan baru yang boleh dikaitkan kepada-Nya 
sahaja dan tidak kepada kuasa-kuasa duniawi. 
[484-504, 508-510] 

Keperawanan Maria bukanlah tanggapan 
mitologi yang ketinggalan zaman tetapi asas 
kepada kehidupan Yesus. Dia dilahirkan dari 
seorang wanita tetapi tidak mempunyai bapa 
manusia. Yesus Kristus merupakan satu permu-
laan baru di dunia yang telah dimulakan dari atas. 

Dalam Injil Lukas, Maria bertanya kepada 
malaikat itu, “Bagaimana hal itu mungkin, kera-
na aku belum bersuami?” (Tidak tidur dengan 
seorang lelaki, Luk 1:34); malaikat itu men-
jawab, “Roh Kudus akan turun atasmu” (Luk 
1:35). 

Walaupun Gereja sejak awal diejek disebabkan 
kepercayaan terhadap keperawanan Maria, 
Gereja sentiasa percaya bahawa keperawanan itu 
adalah benar dan tidak sekadar simbolik. 

Soalan 2: Adakah Maria mempunyai anak-
anak lain selain Yesus? 
Tidak. Yesus adalah satu-satunya anak Maria 
dalam erti kata fizikalnya.

Walaupun pada Gereja awal, keperawanan 
kekal Maria telah mengandaikan, yang menolak 

kemungkinan Yesus mempunyai adik-beradik 
daripada ibu yang sama. Dalam bahasa Aramaik, 
bahasa ibunda Yesus, hanya ada satu perkataan 
saja untuk merujuk kepada adik-beradik dan 
sepupu. Apabila Injil bercakap mengenai “sau-
dara-saudara” Yesus (misalnya, Mk 3:31-35), ia 
merujuk kepada saudara terdekat Yesus. 

Soalan 3: Bukankah tidak wajar untuk meman-
ggil Maria “bonda” Tuhan? 
Tidak. Sesiapa sahaja yang memanggil Maria 
sebagai Bonda Tuhan dengan itu mengaku baha-
wa Anak Maria ialah Tuhan. [495, 509] 

Umat Kristian yang awal berdebat siapakah 
Yesus, gelaran Theotokos (“pembawa Tuhan”) 
menjadi ciri untuk tafsiran ortodoks Kitab Suci: 
Maria tidak semata-mata melahirkan seorang 
manusia yang kemudian selepas kelahirannya 
“menjadi” Tuhan, melainkan walaupun di dalam 
kandungannya anaknya itu ialah Anak Tuhan 
yang sebenar. 

Perdebatan ini pertama-tama bukanlah menge-
nai Maria, sebaliknya, ia berkenaan dengan per-
soalan sama ada dalam masa yang sama Yesus itu 
benar-benar manusia dan benar-benar Tuhan. 

Soalan 4: Apakah maksud “Maria dikandung 
Tanpa Noda Dosa”? 
Gereja percaya bahawa "Perawan Maria adalah, 
dari saat pertama dikandung, oleh rahmat tunggal 
dan keistimewaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan 

berdasarkan merit Yesus Kristus, Penyelamat 
umat manusia, dipelihara daripada segala noda 
dosa asal” (dogma tahun 1854; ‘ DOGMA) [487- 
492,508].

Kepercayaan kepada Maria Dikandung Tanpa 
Noda Dosa telah wujud sejak awal Gereja. 
Ungkapan ini disalah fahami hari ini. Ia mengata-
kan bahawa Tuhan memelihara Maria daripada 
dosa asal dari awal lagi. Ia berkata apa-apa ten-
tang Yesus dikandung di dalam rahim Maria. Ini 
tidak sama sekali bermaksud untuk merendahkan 
nilai seksualiti di dalam agama Kristian, seolah-
olah suami dan isteri akan menjadi “tercemar” 
jika mereka melahirkan anak.’ 68-69 

Soalan 5: Adakah Maria hanya sekadar instru-
men Tuhan? 
Maria bukan semata-mata instrumen atau sarana 
Tuhan yang pasif. Penjelmaan Tuhan juga ber-
laku melalui persetujuan aktif. [493-494, 508-
511].

Apabila malaikat itu memberitahu bahawa dia 
akan mengandung “Anak Tuhan”, Maria men-
jawab, “jadilah padaku menurut perkataanmu 
itu” (Luk 1:38). Penebusan manusia oleh Yesus 
Kristus dengan itu bermula dengan permintaan 
oleh Tuhan dan persetujuan bebas manusia 
makhluk — dan kehamilan yang berlaku sebe-
lum Maria berkahwin dengan Yusuf. Oleh jalan 
yang luar biasa ini Maria menjadi bagi kita 
“Pintu Keselamatan”.’ 479  

Pelbagai pertanyaan tentang SP Maria

PACOS Trust, bermula dari 
Pergerakan Kristian Sabah 

KENINGAU: Pada tahun 1980-an, bebera-
pa orang mahasiswa Kristian yang menyer-
tai Perhimpunan Mahasiswa telah dihantar 
ke Nabawan, untuk membantu dan berinte-
grasi dengan masyarakat Murut di kawasan 
terpencil. Kebanyakan mahasiswa ini be-
rasal dari kawasan bandar dan tidak pernah 
menjejakkan kaki ke kawasan pedalaman. 

Apabila para mahasiswa ini kembali 
ke Perhimpunan mereka untuk analisa 
dan perbincangan, mereka dicabar oleh 
salah seorang fasilitator, Bro Roger FSC, 
bagaimana mereka mendengar masyarakat 
yang tertindas dan bagaimana mereka akan 
menangani perkara-perkara seperti ini. 

Salah seorang mahasiswa tersebut, Anne 
Lasimbang, sangat tersentuh dengan apa 
yang dilihat dan dialaminya semasa pro-
gram masuk kampung tersebut.

Oleh itu, meskipun sudah menamatkan 
pengajiannya dan mempunyai kariernya, 
beliau dan beberapa orang rakannya telah 
menubuhkan Pergerakan Kristian Sabah, 
yang bermatlamat membantu masyarakat 
luar bandar meningkatkan kualiti hidup 
serta mendengar masalah yang dihadapi 
mereka misalnya dokumentasi, tanah adat, 

ekonomi dan sosial. 
Perkara ini dibicarakan oleh Anne Lasim-

bang dalam Bual Bicara di Radio Online 
Keuskupan Keningau, KekitaanFM pada 
5 November lalu. Ditemubual oleh DJ Im-
elda, Anne menjelaskan bahawa Pergerakan 
Kristian Sabah itu diinspirasikan dari Injil 
Matius 5:13-16, “Kamu adalah terang dan 
garam dunia.”

Anne juga menerangkan bahawa pergera-
kan ini membantu setiap lapisan  masyarakat 
Orang Asal di Sabah namun ia tidak lari dari 
prejudis dan prasangka. Sebagai persatuan 
Kristian, ramai yang menyangka tujuan 
mereka adalah untuk berdakwah. Oleh itu, 
pada tahun 1991, pergerakan ini didaftarkan 
sebagai Pacos (Partners of Community Or-
ganizations in Sabah) Trust.

Pacos telah wujud 25 tahun di Sabah 
namun masih ramai yang belum mengen-
alinya. Ini adalah kerana, “Kami bekerja 
seperti ‘angin’. Kami berkarya secara sen-
yap-senyap. 

Menurut Anne, terdapat enam pro-
gram konkrit Pacos iaitu latihan komuniti, 
perkembangan sosio-ekonomi, pendidikan 
komuniti, pengurusan sumber alam, hak 

tanah adat, budaya dan alam sekitar. 
Menerangkan visi Pacos Trust, Anne 

menjelaskan bahawa organisasi ini ingin 
melihat masyarakat Orang Asal yang aman, 
bersatu dan dilengkapi dengan pengetahuan 
dan kepakaran untuk menguruskan sumber 
dan peluang mereka untuk kualiti kehidu-
pan yang selesa.

Memastikan Orang Asal mempunyai hak 
milik yang sah ke atas tanah adat (NCR) 
mereka dan hak untuk menggunakan sum-
ber di kawasan tradisional lain” merupakan 
salah satu matlamat Pacos Trust.

Selain itu, Pacos juga mahu mem-
perkukuh sistem pengetahuan peribumi 
dalam pengurusan sumber asli serta mem-
perkasa nilai, budaya, bahasa dan sistem 
kepercayaan Orang Asal.

Antara projek terbaharu Pacos Trust 
ialah penubuhan sekolah komuniti yang 
bertujuan membantu kanak-kanak dan belia 
tercicir, menguruskan sumber alam, melalui 
Kolej Guwas Koposizon. 

Selain itu, Pacos juga mempunyai pro-
jek lain seperti memperkukuh keselamatan 

makanan di kalangan masyarakat Orang 
Asal melalui Pawanka Fund, menyokong 
masyarakat Luar Bandar Ke Arah Pemban-
gunan Keusahawanan di Sabah, menjadi 
penyelaras bagi Book of Asia iaitu pem-
berian buku-buku percuma kepada kanak-
kanak miskin, mengadakan latihan perta-
nian organik di Kivatu Nature Farm  serta 
program-program jangkauan yang mem-
bawa sukarelawan ke kawasan pedalaman 
bagi meningkatkan kesedaran tentang kesi-
hatan serta kebersihan air.

Uskup Cornelius Piong yang turut hadir 
dalam Bual Bicara itu turut memberikan 
sokongan kepada usaha-usaha Pacos Trust 
dalam membantu masyarakat terabai. 

Katedral St Francis Xavier dan Pusat 
Ziarah Keluarga Kudus Nulu Sosopon per-
nah menjadi tempat perhimpunan Jaringan 
Orang Asal SeMelaysia, salah satu organ-
isasi NGO yang bekerjasama dengan Pacos 
Trust, pada tahun 2007 

Bapa Uskup Cornelius mengatakan, misi 
membangun komuniti seperti yang dilaku-
kan oleh Pacos adalah juga misi Gereja. 

Pn Anne Lasimbang (kiri) Pengarah Eksekutif Pacos Trust bersama DJ Imelda. 

Memberi kemahiran dan pengetahuan kepada wanita luar bandar, antara projek yang diusahakan 
oleh Pacos Trust. 
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Sahabat kecil Yesus

BULAN
MATAHARI
KEKUASAAN
BINTANG

KEMULIAAN
LANGIT

MALAIKAT

Cari 
perkataan 
berikut 

pada kotak 
di sebelah 

kanan 

Dapatkah adik-adik mencari DUA imej Yesus yang serupa. 
Bulatkan dua gambar Yesus yang serupa itu 

dan jangan lupa mewarnakannya. 

Hello adik-adik,

Apa khabar? 
Auntie harap adik-
adik dalam keadaan 
yang sihat selalu.
Auntie tahu, ada 
di antara adik-adik 
yang memilih untuk 
kembali ke sekolah. 
Semoga adik-adik 
sentiasa mematuhi 
SOP di sekolah dan 
menjaga kebersihan 
diri.
 Adik-adik, pem-
bacaan Injil pada 
minggu ini seakan-
akan menyatakan ba-
hawa dunia ini akan 
binasa. Tetapi apa 
apa yang ingin dis-
ampaikan oleh Yesus 
sebenarnya bukanlah 
tentang akhir zaman. 
Yesus ingin menya-
takan kepada kita 
bahawa segala yang 
ada di dunia ini, 
tidak akan kekal.
Misalnya kereta. 

Suatu hari nanti, 
kereta yang nam-
pak kuat dan can-
tik, akan rosak serta 
tidak dapat diguna-
kan lagi. 
Apa yang akan 

kekal di bumi? Sudah 
tentu  Firman Tuhan 
dan cinta-Nya ter-
hadap kita. 
Oleh itu, marilah 

kita selalu mengingati 
agar mengutamakan 
Yesus dalam kehidu-
pan kita, selalu ber-
doa kepada-Nya dan 
berbuat baik kepada 
sesama.  

Salam Sayang
Auntie Melly

Warnakan gambar ini 
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KUCHING: Pelayanan Kampus 
Kuching (KCM) telah mengan-
jurkan program “Miss Me?” 
pada 30 Oktober 2021 dari jam 
2:00 petang hingga 5:00 petang. 
Ia adalah reuni dalam talian di 
kalangan mahasiswa kampus 
sambil mendalami Sakramen 
Komuni dan Pengakuan pada 
masa COVID-19 ini. 

Program itu merupakan pro-
jek kerjasama antara Komisi Be-
lia Keuskupan Agung Kuching 
(KAYC), tujuh orang seminarian 
dari Kolej Seminari Sto Petrus 
Kuching (SPC) dan Sr. Clothilda 
Delicia Francis Xavier Klumai 
dari Sisters of St. Francis Sarawak 
(SSFS).

Seramai 68 orang belia telah 
menyertai program ini. Mereka 
merupakan ahli-ahli Pelayanan 
Kampus ILKKM Kuching, IPGK 
Batu Lintang, IPGK Tun Ab-
dul Razak, Politeknik Kuching 
Sarawak, SEGi College Sarawak, 
UiTM Kampus Samarahan, UN-
IMAS, dan kampus-kampus di 
luar Kuching seperti Politeknik 
METRO Betong, UiTM Mukah, 
IPGK Rajang, UPM dan Po-
liteknik Sultan Salahuddin Ab-
dul Aziz Shah. Acara ini juga dis-

ertai oleh beberapa mahasiswa 
dari Keuskupan Sibu dan Miri.

Pada awal sesi, KAYC me-
nayangkan dua video mengenai 
Sakramen Komuni dan Pen-
gakuan. Video tersebut menun-
jukkan peraturan dan perkara 
yang harus dilakukan oleh umat 
Katolik semasa Komuni Suci ser-
ta  kepentingan Pengakuan. 

Pada pukul 2:00 petang, ju-
ruacara program, Azellecrystal 
Jok, memperkenalkan tema dan 
objektif program yang mahu 
menyegarkan kembali seman-
gat belia kampus untuk kembali 
kepada Yesus melalui Sakramen 
Ekaristi dan Pengakuan dalam 
norma baharu. 

Kemudian, selepas doa pem-
bukaan, Matthaiz Risob dan 
Arcelia Sheira mengendalikan 
sesi ‘icebreaker’. Dalam sesi ini, 
dua soalan diajukan kepada para 
peserta iaitu:apakah   yang pal-
ing anda rindui semasa wabak 
ini? 

Ramai belia menjawab bahawa 
mereka merindui “pujian dan 
penyembahan”, “perhimpunan” 
dan “kawan-kawan”. 

Soalan kedua pula berkaitan 
kepentingan Misa Kudus kepa-

da diri sendiri. 
Dua sesi katekesis dalam reuni 

ini ialah tentang Sakramen Pen-
gakuan . Sesi pertama adalah 
mengenai Sakramen Pengakuan, 
disampaikan oleh Bro Jonathan 
Rao. Beliau menerangkan pent-
ingnya mengaku dosa, tentang 
absolusi umum dan pendapat 
beberapa orang kudus tentang 
sakramen pengakuan. 

Selain itu, para peserta juga 
teruja menyertai kuiz berkenaan 
Sakramen Pengakuan.

Kemudian, selepas kuiz, Sr. 
Clothida Delicia, menyampaikan 
sesi kedua  tentang Sakramen 
Ekaristi. Beliau mengingatkan 
kaum muda agar sentiasa ber-
satu dengan Tuhan. 

Beliau juga menyatakan den-
gan Ekaristi adalah  makanan 
rohani yang menguatkan serta 
sentiasa menyedarkan kita akan 
kehadiran Tuhan. 

Pada akhir reuni, Fr Ramon 
Borja memimpin Misa dalam 
talian. 

Dalam homilinya, dia menya-
takan bahawa mengasihi ada-
lah mendengar, dan semakin 
kita mendengar, semakin kita 
mencintai.

Rindu Saya? - reuni 
mahasiswa telusuri 
makna Ekaristi dan 
Pengakuan Dosa 

Semakin mendengar, semakin mengasihi. Gambar ilustrasi. 

Mari pergi kepada Bapa 
dan segarkan iman kita

KUCHING: Para mahasiswa Ka-
tolik Sarawak telah mengada-
kan reuni secara maya pada 30 
Oktober lalu. Berikut merupa-
kan perkongsian para peserta: 

Jessica Lee Yu Li, dari IPGK 
Tun Abdul Razak mengatakan 
program dalam talian “Miss 
Me?” sangat menarik dan 
membuka minda khususnya 
melalui katekesis-katekesis 
yang disampaikan. “Ia merupa-
kan satu pengalaman baharu 
bagi saya, dan saya mengalami 
sukacita besar,” kata Jessica. 

 “Menerusi program ini, saya 
lebih memahami dan tersen-
tuh dengan pertobatan serta 
bagaimana menerima Komuni 
dengan selayaknya,” kata Ram-
les Manggoi anak James Brook 
dari Kolej Segi, Sarawak.

“Saya juga berterima kasih 
untuk acara ini. Semoga aca-
ra sebegini dapat diteruskan 
pada masa akan datang. Malah, 
saya berharap banyak lagi 
acara menarik daripada anda 
semua (KCM dan KAYC),” ujar  
Ramles. 

Mahasiswa dari UNIMAS, 
Karen Bulan Jeffrey mengata-
kan, “Saya boleh memaafkan 
dosa orang lain, tetapi saya 
tidak boleh melupakannya. 
Tetapi Yesus, Putera Tuhan,  
Dia mengampuni dan melupa-
kan semua dosa kita apabila 
kita mengaku dalam Sakramen 
Pengakuan,” kata Karen. 

 “Bagi saya,” kata  Yoviyana 

Donattela anak Pait, Politeknik 
Sultan Salahuddin Abdul Aziz 
Shah, Shah Alam, “program 
ini membantu dalam mem-
perkukuh iman kita teru-
tamanya semasa pasca pan-
demik. Seperti yang kita tahu, 
buat masa sekarang, akibat 
pandemik, kita tidak dapat kita 
berkumpul dalam Misa atau 
aktiviti gereja secara fizikal 
seperti dahulu."

"Selain sesi katekesis, saya 
tersentuh dengan perkong-
sian salah seorang peserta 
sekaligus membuka mata 
saya agar tidak gentar dalam 
menyahut seruan Tuhan. Saya 
juga tersentuh dengan homili 
Fr Ramon bahawa “Semakin 
kita mendengar, semakin kita 
menyayangi.”Justeru, saya 
berharap agar lebih banyak 
program seperti ini diadakan 
pada masa akan datang," kata 
Yoviyana. 

Adrian Mark dari Katedral St 
Joseph, amat merindui banyak 
perkara yang biasa dilakukan 
sebelum Perintah Kawalan 
Pergerakan. 

“Saya tidak sabar-sabar un-
tuk menyertai acara seperti 
ini pada masa akan datang. 
Juga, saya berharap kita da-
pat berkumpul semula secara 
peribadi selepas keadaan se-
makin pulih.,” ucapnya seraya 
mengatakan beliau banyak 
belajar tentang dua Sakramen 
dalam program maya tersebut.



BM 6 HERALD November 14, 2021BAHASA MALAYSIA

BANGKOK: Seorang paderi mis-
ionari di Thailand mendesak umat 
Katolik di negara itu untuk fokus 
pada cabaran yang dihadapi Ger-
eja semasa mereka menjalani proses 
sinode yang dimulai oleh Sri Paus 
Fransiskus pada bulan lalu.

“Kita seharusnya tidak terlalu 
fokus pada masa lalu tetapi pada 
masa ini, terutama pada cabaran 
yang dihadapi Gereja … untuk mew-
artakan Khabar Baik di bawah dunia 
baru yang penuh pancaroba,” kata 
Father Nicolas Lefébure, pemimpin 
Serikat Misi Asing Paris (MEP) di 
Thailand, Laos, dan Myanmar.

Fr Nicolas mengatakan bahawa 
tujuan dari proses sinod lokal harus 
“memperbaharui” semangat mision-
ari umat untuk mewartakan Injil.

Sri Paus Fransiskus secara rasmi 
membuka proses sinod yang ber-
langsung dua tahun yang disebut 

“sinode tentang sinodaliti,” yang 
secara rasmi dikenal sebagai “Sinod 
2021-2023: Menuju Gereja Sinode,” 
bulan lalu. 

Proses ini bertujuan untuk berkon-
sultasi dengan umat beriman di se-
luruh dunia tentang isu-isu berkaitan 
komuniti menjelang Sinod Para 

Uskup di Roma pada tahun 2023.
Tidak seperti sinod sebelumnya, 

proses sinod kali ini menawarkan 
kesempatan untuk konsultasi ber-
sama di setiap tingkat Gereja dan or-
ganisasi-organisasi gereja dan umat 
awam yang berbeza.

Bagi Gereja Katolik di Thailand 

yang telah menyelenggarakan kon-
sultasi dan Konsili dalam dua dekad 
terakhir, sinod keuskupan bukanlah 
hal baru.

Konsili pertama di negara yang 
menggunakan model sinod itu di-
adakan sekitar 350 tahun yang lalu 
di ibu kota kuno Ayutthaya setelah 
kedatangan misionari MEP dari Per-
ancis.

Misionari pertama yang datang ke 
Siam adalah misionari Dominikan 
asal Portugis yang memberikan pe-
layanan pastoral kepada orang Kris-
tian Portugis di Ayutthaya.

Pada tahun 1662, Gereja Kato-
lik membentuk yayasan yang lebih 
kukuh di kerajaan dengan kedatan-
gan misionari MEP yang dipimpin 
oleh Uskup Lambert de la Motte.

Uskup De la Motte ditugaskan 
untuk memimpin China selatan dan 
negara-negara Indocina, tetapi ia 

memperpanjang masa tinggalnya 
di Siam untuk menangani diskrimi-
nasi agama dan kesan dari konflik di 
wilayah tersebut.

Dengan demikian, Siam menjadi 
negara pertama yang menerima kar-
ya penginjilan dari Serikat Misi As-
ing Paris, kemudian disusuli dengan 
misi baru bertahun-tahun di Cochin-
china, Tonkin, dan China. 

Dua tahun kemudian para peda-
gang Kristen mulai berdatangan 
dalam jumlah yang lebih besar, dan 
semakin banyak orang yang berto-
bat, Konsili pertama dengan model 
sinode diadakan untuk memenuhi 
tantangan tersebut.

Ada sekitar 388,468 umat Katolik 
di Thailand dan dilayani oleh 662 
imam di 526 paroki. Umat Katolik 
membentuk 0.58 peratus dari 69 juta 
penduduk negara itu. —  LiCAS-
news.com 

Proses sinodal, Gereja Thailand fokus cabaran Gereja pasca pandemik

“Kerana orang-orang miskin selalu 
ada padamu” (Markus 14:7). Den-

gan tema yang dipetik dari Injil Markus, Sri 
Paus Fransiskus menerbitkan pesan tahunan 
sempena Hari Orang Miskin Sedunia yang 
dirayakan pada 14 November. 

Sebagaimana yang diceritakan Penginjil, 
datanglah seorang perempuan membawa 
sebuah buli-buli pualam berisi minyak nar-
wastu murni yang mahal dan dicurahkan-
nya minyak itu ke atas kepala Yesus. Hal ini 
menimbulkan kehairanan yang luar biasa 
dan mencetuskan dua tafsiran berbeza. 

Dua Penafsiran
Penafsiran pertama adalah kegusaran be-
berapa orang yang hadir, termasuk para mu-
rid, yang, mengingat harga minyak tersebut 
yang mahal dan seharusnya dijual lalu wang 
jualan itu diberikan kepada orang-orang 
miskin. 

Penafsiran kedua adalah tentang Yesus 

amat menghargai tindakan wanita itu. Ka-
tanya tindakan wanita itu adalah perbuatan 
yang baik dan Yesus mengingatkan bahawa 
Dia adalah orang pertama dari kaum mis-
kin, orang yang paling miskin dari kaum 
miskin, kerana Ia mewakili mereka semua. 

Demi kaum miskin, kaum yang kesepian, 
kaum yang terabai dan mangsa diskriminasi, 
Putera Tuhan menerima tindakan wanita itu.

Empati
 “Empati” yang kuat yang dibangun antara 
Yesus dan wanita itu di mana pengurapan 
wanita itu bertentangan dengan pandangan 
negatif orang yang melihat. 

Wajah Tuhan yang diwahyukan oleh Yesus 
adalah wajah seorang Bapa yang peduli dan 
dekat dengan orang miskin. Dalam segala 
hal, Yesus mengajarkan bahawa kemiskinan 
bukanlah akibat dari takdir, tetapi sebuah 
tanda nyata yang menunjukkan kehadiran-
Nya di antara kita. 

Orang miskin, selalu dan di mana-mana, 
menginjili kita, kerana melalui mereka, 
kita dapat menemui cara-cara baharu wa-
jah Bapa yang sejati. Kita dipanggil untuk 
menemukan Kristus di dalam diri mereka, 
untuk menjadi sahabat-sahabat mereka, 

mendengar, memahami dan menerima hik-
mat tersembunyi yang ingin disampaikan 
Tuhan kepada kita melalui mereka. 

Tinggalkan sikap acuh tak acuh 
Yesus tidak hanya berpihak kepada orang 
miskin, Dia juga ambil bahagian dalam 
perkara mereka. Inilah makna dari penga-
matan-Nya bahawa “orang miskin akan 
selalu ada bersamamu”. Oleh itu, kita 
tidak seharusnya acuh tak acuh, sebaliknya 
mengambil bahagian untuk meringankan 
kesulitan dan keterpinggiran mereka, me-
mulihkan hilangnya martabat mereka dan 
memastikan perlunya penyertaan sosial 
mereka. 

Tindakan amal boleh menghasilkan per-
saudaraan. Orang miskin adalah sakramen 
Kristus; mereka mewakili peribadi-Nya dan 
menunjuk pada-Nya.

l bersambung di mukasurat BM 7 

OHIO: Para pakar dan penggiat 
komunikasi meminta para pem-
impin Gereja untuk memberikan 
rrasa beriman yang lebih dalam 
dan berenergi’ terutama selama 
pandemik.

Dalam forum online bertajuk 
“Pastor Digital di Tengah Pan-
demik COVID-19” pada 6 No-
vember, para komunikator Gereja 
diingatkan tentang penggunaan 
teknologi baru dalam penginjilan.

Tidak hanya sekadar menye-
diakan konten, tanggapan Gereja 
terhadap krisis kesehatan global 
harus menjadi salah satu yang 
membangun “rasa kebersamaan,” 
kata Sr Angela Ann Zukowski, 
direktur Institut Inisiatif Pastoral 
Universiti Dayton, Ohio.

Anggota tarekat Mision Helper 
of the Sacred Heart itu mengata-
kan orang muda yang memahami 
teknologi dan ‘kebijaksanaan’ 
harus berkumpul untuk menemu-
kan cara baru “menjadi Gereja” 
dalam konteks misionari baharu.

Fr Paul Soukup, SJ dari Univer-
siti Santa Clara di Amerika Syari-
kat mengatakan para pastor digital 
harus terbuka terhadap gagasan 
dan bersedia mendengar, terutama 
kepada orang-orang yang mereka 
layani.

Katanya persaingan teknologi 
serta landasan yang kuat pada 
doktrin diperlukan, tetapi para 
pastor juga harus “menguji dan 
mencuba” apa yang dapat berhasil 
dari segi penggembalaan dan pe-
layanan secara online.

Fr Soukup, konsultan komu-
nikasi Konferensi para Uskup 
Amerika Syarikat, mengatakan, 
“Pastor digital harus menawarkan 
masukan kreatif untuk “pancain-
dera” manusia, seperti pendenga-
ran, kerana masukan yang sama 
akan berkembang menjadi cerita 
pengalaman seseorang akan Tu-
han.”

Dr Chainarong Monthienvi-
chienchai dari Universiti St John 
di Thailand mengatakan bahawa 

memasuki era pasca pandemik, 
para imam harus dapat membawa 
semua pengalaman dan pembela-
jaran mereka semasa krisis kesi-
hatan ini.

“Kita harus terus menggunakan 
keajaiban teknologi moden dalam 
Gereja sinodal,” kata rektor lem-
baga Katolik terkemuka Thailand 
yang juga salah seorang pendiri 
LiCAS.news.

Beliau mengatakan memanfaat-
kan teknologi baharu akan meng-
hasilkan persekutuan yang lebih 
dalam untuk meneruskan misi 
Kristus di dunia.

Tambahnya, pandemik mem-
bawa kerinduan yang lebih kuat 
akan yang ilahi dan yang suci.

Sementara itu, Bernard Cana-
beral, ketua  jaringan media Kato-
lik Signis di Filipina, mengatakan 
media Gereja harus menyiarkan 
kandungan yang mencerminkan 
keperluan dan situasi yang dirasa-
kan orang.

Mary Erika Bolanos, seorang 

pengetua sekolah di Filipina, men-
gatakan “menjadi Gereja” pada 
masa pandemik menekankan per-
lunya keterampilan baharu bagi 
para pastor untuk membangun ke-
hadiran digital yang dibentuk oleh 
pertemuan dengan sang Gembala 
Baik.

Webinar ini diselenggarakan oleh 
Pejabat  Komunikasi Sosial Fed-
erasi Konferensi Para Uskup Asia 
(FABC) dan Institut Komunikasi 
Sosial Veritas Asia, dihadiri oleh 
hampir 200 orang klerus, guru 
agama dan direktur komunikasi 
sosial Gereja. — LiCASnews.com 

Penginjilan era digital, Paderi 
diseru lebih berenergi dan kreatif

Hari Orang Miskin Sedunia, 14 Oktober 2021 

Orang miskin akan selalu ada di sekitar kita 



Margareta adalah 
seorang Puteri 

Kerajaan Inggeris 
dilahirkan pada tahun 
1046. Dia dan ibunya 
melarikan diri ke 
Scotland kerana kera-
jaan mereka dijajah. 
Mereka dilindungi 
oleh Raja Malcolm 
dari Scotland dan 
kemudian berkahwin dengan. Raja Malcolm. 

Sebagai pemaisuri, Margareta membawa 
banyak perubahan baik bagi suami dan nega-
ranya. Margareta membantu Malcolm untuk 
menguasai diri dengan mempraktikkan nilai-
nilai Kristian. Margareta dan Malcolm menjadi 
saksi rahmat Sakramen Pernikahan dengan ber-
juang bersama untuk hidup kudus. Selain itu, 
kedua-dua kerabat diraja ini sering berbuat 
amal sehingga disayangi oleh kaum miskin. 

Sebelum kedatangan Margareta ke Scotland, 
ramai rakyat mempunyai kebiasaan buruk mis-
alnya tidak menyokong mereka yang mahu 
mendekati Tuhan. Margareta berjuang keras 
mendapatkan guru-guru yang baik untuk mem-
bantu rakyatnya memperbaiki kebiasaan-
kebiasaan yang buruk itu. 

Dia dan Malcolm mendirikan gereja-gereja 
baharu. Malah, Ratu Margareta sendiri yang 
menyulam sebahagian jubah-jubah liturgi para 
paderi. Margareta dan Malcolm dianugerahi 
enam putera serta dua puteri. Putera bongsu 
Margareta, David juga seorang Santo. 
Margareta turut mengalami saat-saat dukacita. 
Pada akhir hidupnya, dia mendapat berita baha-
wa suami dan puteranya Edward, terbunuh 
dalam peperangan. Mereka meninggal hanya 
empat hari sebelum Margareta sendiri mening-
gal dunia. St. Margareta wafat pada  16 
November 1093 dan dinyatakan kudus oleh Sri 
Paus Inosensius IV pada tahun 1250.
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Kenali 
Santo Anda 
Sta Margareta
dari Scotland

~16 Nov ~

Sta  Elizabeth 
dari Hungary

~ 17 November ~ 

Elizabeth ialah puteri 
raja Hungary, dila-

hirkan pada tahun 1207. 
Elizabeth berkahwin 
dengan Louis, penguasa 
Thuringia. Mereka hidup 
bahagia dan sentiasa 
menghidupi ajaran-ajaran 
Gereja dalam kehidupan 
harian mereka. Mereka di-
kurniakan tiga orang anak, dan hidup  bahagia 
selama enam tahun.

Penderitaan Elizabeth bermula selepas kema-
tian Louis.  Sanak-saudara Louis tidak pernah 
menyukai Elizabeth kerana cemburu kedua-dua 
pasangan itu disenangi ramai orang kerana per-
buatan amal serta kerendahan hati mereka. 

Elizabeth dan anak-anaknya dihalau dari 
istana. Namun, Elizabeth tidak mengeluh akan 
penderitaannya yang berat itu. Malah dia se-
makin kuat dan berdoa dengan lebih tekun. 
Mujur sanak-saudara Elizabeth datang meno-
longnya. 

Bapa saudara Elizabeth mahu Elizabeth 
berkahwin semula kerana dia masih muda dan 
cantik. Tetapi Elizabeth bertekad untuk mem-
persembahkan dirinya kepada Tuhan. Dia ingin 
meneladani semangat kemiskinan St. Fransis-
kus. Elizabeth kemudian tinggal di sebuah desa 
miskin dan menghabiskan tahun-tahun terakhir 
hidupnya dengan melayani mereka yang sakit 
serta miskin. Selepas pemergiannya, ramai yang 
terkesan dan terpanggil untuk melayani mereka 
yang memerlukan, seperti Elizabeth.

Pada zaman 80-an, abang saya Robert men-
inggalkan rumah panjang kami untuk bek-

erja di Miri, Sarawak. 
Seingat saya, beliau adalah orang yang per-

tama dari kumpulan penghijrahan ke bandar. 
Beliau dapat membeli sebuah rumah dan 
kereta baharu. 

Pada masa itu, kehidupannya boleh dikata-
kan kaya kerana dia serta keluarganya boleh 
tinggal di “rumah batu” serta dapat melaku-
kan aktiviti harian ke sana sini menggunakan 
kereta yang diberikan oleh majikannya. Ini 
perbezaan yang ketara dari kehidupan di ru-
mah panjang yang hanya menggunakan pera-
hu sebagai pengangkutan. 

Syarikat majikannya bankrap dan abang 
saya menjadi miskin namun beliau sangat bi-
jak kerana menyekolahkan anak-anaknya di 
sekolah Kebangsaan Cina. 

Anak-anaknya yang fasih berbahasa Cina, 
Inggeris dan Melayu, mudah mendapat peker-
jaan dan taraf kehidupan mereka bertambah 
baik.

Bagi sesetengah orang, nasib mereka tidak 
begitu baik. Mereka juga berhijrah ke bandar 
tetapi hanya menjadi seorang kuli. Pendapa-
tan seorang kuli pada masa itu hanyalah RM 
920.00 yang boleh dikatakan pendapatan yang 
sederhana (minimum wage) memang jauh 
lebih baik daripada pendapatan kehidupan di 
kampung kerana pendapatan yang tetap dan 
kemudahan asas di bandar juga lebih teratur.

Saya menganggarkan 60% orang dari 
kampung atau pedalaman telah berhijrah ke 
bandar seperti Bintulu, Miri, Sibu dan Kuch-
ing. Kebanyakan yang tinggal di rumah pan-
jang dan kampung hanyalah  orang-orang tua 
yang tidak selesa tinggal di bandar. 

Tahun 2000, boleh dikatakan puncak peng-
hijrahan ke bandar. Orang dari pedalaman me-
milih ke bandar kerana infrastruktur dan ko-
munikasi yang mampu meningkatkan kualiti 
kehidupan mereka. 

Sarawak telah berubah dari segi pertanian 
ke industri. Ketika ini, ada sebahagian kecil 
yang hidup mewah tetapi ramai yang men-
jalani hidup sederhana.

Bagi kehidupan yang sederhana ini pula, 
kebanyakan mereka ialah dalam kategori B40. 
Dengan pendapatan yang sederhana, kategori 
B40 hanya dapat membeli rumah mampu mi-
lik (flat) dan kereta kecil yang dibayar secara 
ansuran.

Sebelum berlakunya Covid-19, kategori 
B40 dapat memenuhi keperluan keluarga 
mereka tetapi pandemik Covid-19 telah 
mengubah seluruhnya keadaan sesebuah ke-
luarga tersebut. Covid-19 mula wujud pada 

tahun 2019 di Miri dengan SOP yang tidak 
diperketatkan, membuat ramai keluarga yang 
kelam-kabut akibat pandemik ini.

Ketua keluarga yang bekerja di ladang sa-
wit dan syarikat tidak dapat mengirim wang 
untuk anak dan isteri mereka.

Di Permaijaya Miri, contohnya, saya telah 
membantu keluarga dari Lawas yang tidak 
berkemampuan mendapat bantuan. Syukur 
kepada Tuhan, kerana masih ada yang dapat 
membantu dari segi kewangan mahupun kep-
erluan harian. Ertinya, kehidupan yang seder-
hana itu, tiada lagi dan kategori B40 terpaksa 
mencari rezeki dari “hand out” oleh kerajaan 
dan badan bukan kerajaan. 

Ini juga masih tidak mencukupi dan ter-
paksa bekerja lebih demi menampung keluar-
ga mereka. Sebagai contoh, ramai kaum muda 
yang hidupnya sederhana terpaksa bekerja un-
tuk menambah pendapatan dengan membuat 
penghantaran makanan seperti Grab Food, 
Food Panda dan sebagainya.

Selain daripada itu, kerajaan tidak mampu 
menghulurkan bantuan secara berterusan. 

Taktiknya, seperti “hit and run”. Ini telah 
mengelirukan ramai daripada kategori B40 
yang sekarang tidak mampu memenuhi kep-
erluan penting seperti makanan. Syukurlah 
rakyat Malaysia tidak menunggu bantuan 
daripada kerajaan.

Program “Bendera Putih” dilaksanakan 
di Semenanjung untuk membantu kategori 
B40. Negeri Sarawak mengikuti cara program 
tersebut. Kebanyakan NGO termasuk Gereja 
juga banyak membantu. 

Saya diberitahu kerajaan persekutuan su-
dah mendengar rayuan rakyat dari kategori 
B40 dan merancangkan satu Skim untuk 
membantu mereka. Saya berdoa semoga ini 
adalah ikhlas dan kategori B40 akan dibantu 
sementara ekonomi negara dipulihkan sep-

erti sediakala.
Urusan membantu kumpulan B40 telah 

diuruskan oleh Keuskupan Miri demi menga-
tasi kemiskinan dengan sebaik mungkin. Pe-
nolong yang membantu urusan ini untuk Bapa 
Uskup ialah Father Sylvester Ngau. 

Saya menyumbang dengan cara saya sendi-
ri sebagai seorang paderi yang telah bersara 
dan masih memberikan sumbangan. 

Saya hidup di kalangan orang miskin di 
flat saya sendiri seperti yang dipersetujui oleh 
Uskup. Dengan berbuat demikian, saya benar-
benar mengalami apa yang diajarkan oleh Sri 
Paus Fransiskus kepada semua paderi untuk 
menjadi 'gembala hidup dengan bau domba’. 

Ini benar-benar masa yang mencabar semua 
orang kerana tidak pernah mengalami pande-
mik skala besar seperti Covid 19. 

Saya melihat ketakutan di wajah kalangan 
datuk-nenek dan ibubapa ketika mereka men-
gatasi kehilangan pendapatan dan memberi 
makanan kepada keluarga mereka. Dan tentu 
saja senyuman pada wajah mereka ketika 
mendapatkan pertolongan dari agensi kera-
jaan dan bukan kerajaan.

Makanan diberikan tanpa permintaan yang 
diminta, tanpa mengira agama dan bangsa. 

Umat Islam dan Buddha mencari organisasi 
bukan kerajaan (dan gereja) dan orang Kris-
tian juga meminta pertolongan dari masjid 
dan surau. Covid 19 di Sarawak, adalah peny-
amaran berkat kerana semua orang berusaha 
untuk saling membantu.Dengan bekerjasama 
seperti itu, semua pihak menunjukkan kebai-
kan Tuhan yang Mahaesa. — Fr. Sylvester 
Ding Ibau

lFr. Sylvester Ding Ibau, paderi di Keusku-
pan Miri. Kini bersara namun masih ak-
tif melayani untuk kaum miskin di bandar 
Miri. 

Kemiskinan di bandar 

l sambungan dari BM 6

Orang miskin selalu “dikategori” seba-
gai orang yang terpisah, yang memerlu-
kan pelayanan amal khusus. Namun kita 
harus mengubah cara fikir ini, menerima 

cabaran untuk saling berbahagi dan terli-
bat.  

Pemuridan Kristiani memerlukan kita 
agar tidak asyik mengumpulkan harta 
duniawi. Diperlukan kesediaan melepas-
kan perkara-perkara duniawi, agar dapat 
mengenali apa yang kekal, apa yang tidak 
dapat dihancurkan oleh siapa pun atau apa 
pun (bdk. Mat 6:19-20).

 Oleh itu, dengan tegas kita perlu mem-
buka diri terhadap rahmat Kristus, yang 
dapat menjadikan kita saksi-saksi amal-
Nya yang tak terbatas dan memulihkan 
kehadiran kita yang dapat dipercaya di 
dunia.

Pandemik COVID-19
Pandemik adalah satu lagi bencana yang 
melipatgandakan bilangan orang miskin. 
Apa tindakan atau bagaimana kita dapat 
membantu jutaan orang miskin yang se-
lalu terabai dan dibenci? Perlu diingat, 
kemiskinan bukanlah hasil dari takdir; 
kemiskinan adalah hasil dari keegoisan.

Tanggapan yang konkrit
Bapa Suci berharap agar perayaan Hari 
Orang Miskin Sedunia kali kelima, akan 
mengilhami gerakan penginjilan yang ber-
temu secara peribadi dengan orang miskin 
di mana pun mereka berada. 

Kita tidak boleh  menunggu orang miskin 
mengetuk pintu kita; kita perlu segera men-
jangkau mereka di rumah mereka, di rumah 
sakit dan pusat perlindungan, di jalan-jalan 
dan di sudut-sudut gelap tempat mereka 
bersembunyi, di tempat penampungan dan 
pusat penerimaan. Pentingnya memahami 
bagaimana perasaan mereka, apa yang se-
dang mereka alami, dan apa yang diingin-
kan hati mereka. 

Orang miskin hadir di tengah-tengah 
kita. Betapa baiknya jika kita dapat men-
gatakan dengan segenap kebenaran: kita 
juga miskin, kerana hanya dengan cara ini 
kita benar-benar dapat mengenali mereka, 
menjadikan mereka sebahagian dari hidup 
kita dan sarana keselamatan kita. — media 
Vatikan 

Kemiskinan bukan takdir tetapi berpunca dari keegoisan 



MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(NOVEMBER)    

PENGINJILAN: Murid-murid Misionari – 
Kita berdoa agar semua orang yang telah 
dibaptis terlibat dalam pengijilan, sentiasa 
terbabit ntuk misi dengan menjadi saksi ke-
hidupan yang bercitarasa Injil.

November 14, 2021 

KOTA KINABALU: Empat orang seminar-
ian yang bakal ditahbis menjadi Diakon pada 
4 Disember 2021, telah membantu 12 orang 
peserta Retret dan Seminar Panggilan  29-
31 Okt  yang pertama kali diadakan secara 
maya.  

Bro. Lasius Gantis, Peter Chung, Sylvester 
Wong dan Terans Thadeus yang bakal ditah-
bis sebagai Diakon pada bulan Disember di 
Katedral Sacred Heart, membantu para pe-
serta dalam sesi perkongsian dalam kumpu-
lan. 

Program dalam talian selama tiga hari itu 
dijalankan dalam Bahasa Melayu. Ia dimu-
lakan dengan Perayaan Ekaristi dalam talian 
yang dipimpin oleh Uskup Agung John Wong 
yang dibantu oleh Fr Mattheus Luta dan Fr 
Isidore Gilbert. 

Fr Mattheus merupakan rektor bagi Tahun 
Inisiasi dan Fr Isidore bagi pembentukan As-
piran. 

Program ini diisi dengan perkongsian dan 
promosi panggilan oleh para seminarian pada 
tahun Aspiran, Inisiasi, dari College General 

Pulau Pinang dan Seminari Tinggi Kolej Sto 
Petrus, Kuching. 

Sesi ceramah pula disampaikan oleh Fr 
Mattheus dan Fr Isidore. 

Adorasi dan doa turut diselitkan bagi para 
peserta untuk membantu mereka memperd-
alamkan panggilan mereka.

Melalui perkongsian dalam kumpulan, 
para peserta berpeluang bertanya soalan 

mengenai panggilan imamat. 
Pada akhir retret, Uskup Agung Wong meng-
galakkan para peserta untuk berani menyahut 
seruan Tuhan tanpa berlengah. 

Para peserta menghargai usaha Keuskupan 
Agung dalam menganjurkan retret dan semi-
nar panggilan dalam talian di tengah-tengah 
pandemik. Ramai daripada mereka telah 
mendapat inspirasi baharu yang akan mem-

bantu mereka memahami panggilan mereka.
 “Seminar ini memberi penerangan ten-

tang panggilan melalui bimbingan, ceramah 
dan perkongsian. Kepada semua belia di luar 
sana, tidak ada istilah “terlambat” atau “terla-
lu awal” dalam perbendaharaan kata Tuhan. 
Anda adalah tanda kehadiran Tuhan masa 
kini. Beranikan diri dan jangan keraskan hati 
anda terhadap panggilan,” kata Ayprino Ax-
ell, salah seorang peserta Retret dan Seminar 
Panggilan itu. 

 “Jadilah realistik, jadilah manusia, jadilah 
diri sendiri,” kata Rayner Benjamin seraya 
mengakui bahawa beliau berasa lebih berani 
dan bersedia meneroka panggilannya, se-
lepas mengikuti retret dan seminar tersebut. 

Cassey Julian pula mengatakan kini beliau 
memahami apa yang dimakudkan dengan 
‘panggilan’. Perkara ini juga diakui oleh Jer-
old Juanis yang mengatakan, “Seminar ini 
memberi penjelasan terperinci tentang pang-
gilan, proses menjadi paderi dan gaya hidup 
paderi. Semua persoalan dan keraguan ter-
jawab dalam seminar ini,” ujar Jerold. 

Keraguan tentang panggilan, diperjelas dalam Retret 
dan Seminar Panggilan pertama dalam talian 

Proses sinod di Malaysia, Brunei 
dan Singapura 

KUALA LUMPUR: “Ia merupakan per-
mulaan yang bercampur-campur kepada 
proses Sinode secara tempatan.” Ini adalah 
perkara yang timbul daripada laporan para 
perwakilan sinod keuskupan serta semasa 
pertemuan mereka pada 27 Oktober 2021, 
dengan penyelaras sinod serantau untuk 
Persidangan Uskup Katolik Malaysia-Sin-
gapura-Brunei (CBCMSB).

Sebelas keuskupan di Malaysia, Sin-
gapura dan Brunei telah melantik wakil-
wakil perhubungan yang bertanggung-
jawab menghidupkan proses sinodal di fasa 
keuskupan. Mereka ialah: 

En James Chua:Vikariat Brunei  
En Anthony Lim: Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu
Sr Evelyn Tivit: Keuskupan Keningau
Fr. David Garaman: Keuskupan 
Sandakan 
Fr Patrick Heng: Keuskupan Agung 
Kuching 
Fr Ivan Fang: Keuskupan Sibu
Fr Andy Lee:Keuskupan Miri
Cik Rita Krishnan: Keuskupan Agung 
Kuala Lumpur
Fr Moses Rayappan: Keuskupan 
Melaka-Johor 
Fr Jude Miranda: Keuskupan Pulau 
Pinang 
Fr Valerian Cheong: Keuskupan 
Agung Singapura 

Beberapa poin yang harus diperhatikan:
Berikut adalah beberapa poin penekanan 
yang diambil daripada laporan, mesyuarat 
dan perbualan, yang boleh membantu setiap 
paroki/diosis menjalani proses sinodal den-
gan baik:
l Katekesis: Katekesis yang banyak ser-
ta galakan diperlukan  agar proses sinode 
ini disertai dengan aktif serta benar-benar 

mendengar Roh.
l Penjangkauan: Penting untuk menjang-
kau  orang asli (orang Asal), pendatang, ko-
muniti di kawasan terpencil, Katolik yang 
tidak ke gereja dan kumpulan istimewa 
lain, termasuk Kristian dan agama lain, un-
tuk mendengar mereka. Ini akan diperha-
lusi semasa mesyuarat bersama sekretariat 
Sinod.
l Masa: Dengan masa yang dilanjut-
kan, bagi beberapa keuskupan yang selesai  
proses dan laporan lebih awal, apa yang 
mereka lakukan pada bulan Feb hingga 
Ogos? Mereka boleh meneruskan:
a Memperdalam dan memperluas 
proses Sinode : dengan pergi lebih jauh 
kepada individu dan kumpulan terabai; 
menggalakkan kreativiti dan bekerjasama 
dengan pelbagai kumpulan; menyemak 
semula tema; dan lain-lain.
a Paroki boleh mengadakan Study 
Day - untuk meneliti data yang dikumpul 
melalui proses Sinod dan melihat perkara 
yang boleh dibawa dalam perancangan 
pastoral tahunan mereka.
a Memerhatikan isu-isu sosial/nasion-
al umum: Berdasarkan penemuan Gereja 
sinodal tempatan, kita boleh mendengar 
Roh bersama-sama, dsb.
a Melaporkan semula: Pelanjutan tem-
poh memberi masa untuk konsultasi yang 
lebih luas dan memberi maklum balas 
kepada mereka yang dirujuk dan orang 
ramai. Adalah baik untuk sama-sama 
mengalami apa yang dikatakan oleh Roh 
kepada keuskupan.
l Kreativiti dan proses integriti: Walau-
pun Sekretariat Sinod menggalakkan krea-
tiviti dan penggunaan bahan, Vademecum 
juga menjemput kita untuk sentiasa melihat 
proses integriti dan pengalaman.
l Tanggungjawab Wakil Perhubungan 

dan Keuskupan: Berdasarkan Artikel 4.1 
Vademecum tanggungjawab pertama Wakil 
Perhubungan Keuskupan yang dilantik ada-
lah untuk membimbing dan menghidupkan 
proses sinodal fasa keuskupan serta me-
mastikan penyertaan seluas-luasnya. Harus 
menjangkau orang-orang terabai, mereka 
yang telah meninggalkan Gereja, mereka 
yang jarang atau tidak pernah mengamal-
kan iman mereka, mereka yang miskin dan 
terpinggir, pelarian, mereka yang tersisih, 
tidak bersuara, dan lain-lain.
l Kepentingan dialog: Oleh itu, “input 
yang tidak menggambarkan pengalaman 
umat dengan tepat, tidak akan membantu 
kerana ia tidak menyatakan julat penuh 
dan kepelbagaian pengalaman.” Pasukan 
Kaedah Sinode menggalakkan dialog se-
masa proses menjawab soalan. Keuskupan 
diminta tidak membuat tinjauan pantas se-
mata-mata menyiapkan laporan. 
l Komunikasi: Bagaimana menyampai-
kan Berita Baik sinod secara menyeluruh? 
Ia memerlukan refleksi, perancangan dan 
kerjasama di kalangan pelbagai pejabat.
q Penyelaras meminta semua wakil 
perhubungan menyiarkan dan kemas kini 
sinod (gambar, alatan, klip video, imej 
kreatif, dll) di Facebook atau laman web 
keuskupan masing-masing dan pautannya 
dikongsi dengan sekretariat Sinod. 

q Semakan bulanan — wakil perhubun-
gan keuskupan bersetuju untuk menyer-
ahkan laporan ringkas bulanan yang juga 
dilampirkan dalam pautan laman web se-
bagai bacaan umum.

Rangka kerja baharu 
Pengumuman pelanjutan masa proses kon-
sultasi pada fasa keuskupan dari April hing-
ga pertengahan Ogos 2022 telah disambut 
baik. Berikut adalah cadangan jadual kerja:

Keuskupan hendaklah menyerahkan 
laporannya sebelum 1 Jun 2022, bukan-
nya 28 Feb 2022, kepada penyelaras 
kebangsaan / Sekretariat Persidangan
Sekretariat Persidangan, (dengan be-
berapa wakil diosis terpilih) akan 
menyatukan semua laporan ke dalam 
laporan serantau pada bulan Jun dan 
menghantar laporan kepada semua 
uskup, wakil perhubungan dan perwak-
ilan keuskupan untuk acara serantau
Acara Serantau Dalam Talian - 15 Julai 
2022
Perayaan: akan diberitahu kelak. 
Mesyurat Konferensi Para Uskup akan  
diadakan pada 8-13 Ogos, 2022, yang 
akan mendengar dan meneliti.
Sekretariat Konferensi akan menyer-
ahkan laporan akhir ke Roma selewat-
lewatnya pada 15 Ogos 2022.
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