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BALTIMORE: Meskipun 
kedudukan Gereja Kato-
lik di dunia telah berubah, 

tetapi misi penginjilannya “tidak 
berubah dengan budaya, atau 
politik, atau semangat zaman,” 
kata  Uskup Agung José H. Gomez 
dari Los Angeles dalam sebuah 
perhimpunan para Uskup pada 16 
November lalu. 

“Bapa Suci berulang kali mengingatkan 
kita: Gereja wujud untuk menginjil. Menjadi 
seorang Kristian adalah menjadi seorang 
murid misionari. Tidak ada definisi lain,” 
kata Uskup Agung Gomez, presiden Persi-
dangan Uskup Katolik Amerika Syarikat.

"Kedudukan Gereja dalam masyarakat 
telah berubah. Kita tidak boleh bergantung 
pada bilangan atau pengaruh kita dalam 
masyarakat. Bilangan dan pengaruh kita 
bukanlah perkara penting. Kita berada di 
sini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan 
Yesus berjanji kepada kita bahawa jika kita 
pertama-tama mencari Kerajaan-Nya, segala 
yang kita perlukan akan diberikan kepada 
kita.”

“Apakah cara terbaik untuk membantu 
umat kita untuk hidup, bekerja dan melayani 
sebagai Katolik pada masa ini? Bagaimana 
kita boleh membantu umat kita untuk mem-
besarkan anak-anak mereka, agar mereka ter-
libat dalam masyarakat dan budaya? Sebagai 
sebuah Gereja, bagaimana kita harus meng-
injil dan menjalankan tugas memperjuang-
kan keadilan dan pembaharuan masyarakat 
kita?” soal Uskup Agung Gomez. 

Ucapan Uskup Agung itu menyentuh 
beberapa tema serupa yang pernah dibang-
kitkannya dalam Kongres Katolik dan Ke-
hidupan Awam di Madrid, Sepanyol pada 4 
November lalu.  Kenyataannya mengundang 
pujian dan kritikan kerana kritikannya terha-
dap “kebangunan rohani” dan gerakan kead-
ilan sosial ideologi lain, yang menurut beliau 

bertentangan dengan ajaran Gereja tentang 
martabat dan kebebasan yang diberikan Tu-
han kepada manusia.

 “Bagi kebanyakan sejarah kita, kisah yang 
memberi makna kepada kehidupan kita, be-
rakar umbi dalam pandangan dunia alkita-
biah dan nilai-nilai warisan Judeo-Kristian 
kita. Ia adalah kisah tentang manusia yang 
dicipta mengikut imej Tuhan dan menyum-
bang kepada panggilan dunia untuk mem-
bangun masyarakat di mana orang boleh 
hidup dalam kebebasan, saksama dan ber-
maruah,” ujar Gomez. 

“Apa yang kita lihat di sekeliling kita 
sekarang, adalah tanda-tanda kebinasaan 
martabat manusia dan alam ciptaan Tuhan. 
Inilah antara akibat hidup dalam masyarakat 
sekular. Kita semua memerlukan Tuhan un-
tuk membantu kita memahami kehidupan 
kita, jadi apabila kita cuba hidup tanpa Tu-
han, kita boleh menjadi keliru,” katanya.

“Ramai orang-orang sekeliling kita se-
dang mencari. Mereka sedang mencari ce-
rita baharu untuk memberi makna kepada 
kehidupan mereka, untuk memberitahu 
mereka, untuk apa mereka hidup dan men-

gapa,” kata Gomez.
“Tetapi saudara-saudaraku, jiran kita tidak 

memerlukan cerita baharu. Apa yang mereka 
perlukan ialah mendengar kisah benar — ki-
sah indah tentang kasih Kristus kepada kita, 
kematian dan kebangkitan-Nya untuk kita, 
dan harapan yang dibawa-Nya dalam ke-
hidupan kita.” 

“Misi Gereja tetap sama pada setiap masa 
dan tempat,” kata Gomez. “Iaitu untuk 
memberitakan Yesus Kristus dan membantu 
setiap orang untuk mencari Dia dan berjalan 
bersama-Nya.” — CNA

Dari Yesus Kristus, Saksi yang setia, yang pertama bangkit 
dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja 
bumi ini.  Bagi Dia, yang mengasihi kita dan yang telah me-
lepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya dan yang telah 
membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam 
bagi Tuhan, Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa 
sampai selama-lamanya. Amin. 

Wahyu 1: 5-6

Gereja wujud 
untuk menginjil

VATIkAN: Mengekalkan keamanan di du-
nia hanya boleh dicapai dengan memenuhi 
keperluan generasi masa kini dan akan data-
ng, ujar Takhta Suci semasa mengumumkan 
tema yang dipilih Sri Paus Fransiskus untuk 
perutusan Hari Keamanan Sedunia 2022.

"Pendidikan, pekerjaan dan dialog antara 
generasi: sarana untuk membina keamanan 
yang berkekalan” akan menjadi tema Hari 
Keamanan Sedunia yang diperingati setiap 
1 Januari, demikian pengumuman yang 

dikeluarkan oleh Vatikan pada 13 Novem-
ber.

Vatikan mengatakan pendidikan, kerja 
dan dialog secara konsisten berkembang 
dan pesan daripada Sri Paus Fransiskus 
akan “memberikan renungan inovatif yang 
memberi jawaban akan keperluan semasa 
dan masa hadapan.”

Mesej Paus, kata pengumuman itu, akan 
menjadi ajakan bagi “membaca tanda-tanda 
zaman dengan mata iman, supaya arah peru-

bahan ini membangkitkan persoalan-perso-
alan baharu dan lama, yang perlu dihadapi 
dan diselesaikan.”

Bapa Suci Fransiskus akan berusaha un-
tuk menjawab soalan mengenai pendidikan 
dan bagaimana ia menyumbang kepada 
keamanan yang berkekalan, kata Vatikan. 
Sri Sri Paus juga akan membincangkan 
bagaimana pekerjaan dapat “bertindak balas 
kepada keperluan penting manusia menge-
nai keadilan dan kebebasan.”

Vatikan juga mengatakan, pesan kea-
manan Sri Paus  juga akan melihat sejauh 
mana generasi bersolidariti antara satu sama 
lain dan sama ada kerajaan “berjaya dalam 
mewujudkan horizon keamanan.”

Pesan penuh Sri Paus untuk Hari Kea-
manan Sedunia, yang secara tradisinya 
dikeluarkan oleh Vatikan pada pertengahan 
Disember, dihantar, kepada pada diplomat 
Vatikan, kepada para pemimpin negara di 
seluruh dunia. — ucanews.com 

Pendidikan, pekerjaan, dialog, sarana mengekalkan keamanan

Misi Gereja tetap sama pada setiap masa dan tempat iaitu untuk memberitakan Khabar Gembira kepada seluruh bangsa.  Gambar: Raul Dancel. 



Panggilan adalah 
anugerah indah untuk kita
Saya dibesarkan dalam gen-

erasi yang mengajar bahawa 
Tuhan memberikan kita 

panggilan masing-masing. 
Dalam etos keagamaan pada 

masa itu, khususnya dalam kero-
hanian Roman Katolik, kami per-
caya bahawa kita telah diletakkan 
di bumi ini dengan rancangan 
ilahi,  bahawa Tuhan memberikan 
kita setiap panggilan khas untuk 
hidup. 

Lebih-lebih lagi, ini bukanlah 
pilihan bebas; itu adalah pemberi-
an Tuhan. Tugas kita adalah 
untuk membezakan panggilan itu 
dan menyerahkan dir i  ki ta 
kepadanya, walaupun terpaksa 
meninggalkan impian kita sendiri. 
Namun kita tetap bebas untuk 
menerima atau tidak, tetapi 
biasanya, jika kita tidak meneri-
manya, ada risikonya yang 
tersendiri. Tidak setia kepada 
panggilan anda bermakna kehidu-
pan yang sesat.

Terdapat kebenaran penting 
dalam kenyataan itu, walaupun ia 
memerlukan beberapa nuansa kri-
tikal. 

Pertama, dalam kerohanian itu, 
ia menyatakan  panggilan dalam 
erti kata yang sangat ketat, pada 
dasarnya membayangkan hanya 
empat panggilan asas: imamat, 
kehidupan religius, berkahwin 
dan hidup bujang. 

Selanjutnya, ia cenderung 
untuk menekankan tentang pili-
han, iaitu, jika anda salah memil-
ih atau jika anda menentang 
panggilan yang diberikan Tuhan 
anda, ia mungkin membahayakan 
keselamatan kekal anda. Terdapat 

beberapa ketakutan tidak sihat 
yang berkaitan dengan pilihan.

Saya melihatnya semuanya ini, 
secara realiti, semasa saya melay-
ani sebagai ketua wilayah untuk 
order religius kami selama enam 
tahun. Salah satu tugas saya 
adalah memohon kepada Roma 
untuk menanggalkan jabatan 
kepaderian bagi paderi yang 
meninggalkan keimamatan. Saya 
melihat ramai daripada mereka 
yang meninggalkan imamat kera-
na mereka memilih panggilan itu 
di bawah tekanan yang tidak 
wajar dan ketakutan yang berpun-
ca dari sesuatu yang tidak benar. 
Mereka membuat pilihan itu 
secara tidak bebas. 

Walau bagaimanapun, tangga-
pan lama tentang pilihan pada 
asasnya masih benar dan terlalu 
mudah hilang dalam dunia dan 
budaya yang umumnya menguta-
makan kebebasan peribadi di atas 
segalanya. 

Kita perlu belajar semula 
kepentingan mencari dan men-
dengar panggilan serta menyerah-
kan diri kepadanya. Diakui, pang-
gilan perlu ditakrifkan lebih luas, 
bukan hanya memilih antara 
hidup imamat, kehidupan religi-
us, berkahwin dan kehidupan 
bujang. 

Sebaliknya, ia perlu ditakrifkan 
sebagai ketaatan kepada Dia yang 
memanggil di dalam jiwa kita, ia 
perlu dimaknai sebagai pemberi-
an untuk kita, bakat kita dan man-
dat yang tidak boleh dijual beli 
dalam diri kita, untuk meletakkan 
diri kita dalam pelayanan kepada 
orang lain dan dunia.

James Hollis, seorang ahli tera-
pi Jung yang menulis dari sudut 
pandangan sekular,  menerangkan 
perkara  in i  dengan  tepa t . 
“Keinginan sebenar dan takdir 
kita tidak dipilih untuk kita oleh 
ego kita, tetapi oleh sifat kita dan 
‘ketuhanan’. 

… Sesuatu dalam diri kita tahu 
apa yang sesuai untuk kita dan 
sentiasa mendesak atau memang-
gil kita sehingga kita terjaga pada 
waktu malam, sesuatu yang men-
galihkan perhatian kita semasa 
waktu paling sibuk kita, atau 
menyebabkan kita iri hati kepada 
orang lain. 

Panggilan adalah panggilan 
jiwa. … Seolah-olah kita diutus  
ke tanah ini untuk melakukan 
tugasan diraja, dan jika kami 
hanya terpinga-pinga dan melu-
pakan tugas itu, maka kami 
telah mencemarkan matlamat 
mengapa kita berada di sini.” 

Ini sangat benar. 
Kolumnis David Brooks, yang 

juga bercakap dari sudut sekular, 
sangat bersetuju dengan kenyata-
an James. 

Panggilan, tulisnya adalah fak-
tor yang tidak rasional, di mana 
anda mendengar suara dalaman 
yang begitu kuat sehingga tidak 
dapat membungkamnya, tidak 
dapat lari daripadanya dan secara 
alamiah, anda tahu anda tidak 
mempunyai pilihan, tetapi hanya 
boleh bertanya kepada diri sendi-
ri, apakah saya tanggungjawab di 
sini? 

Juga, panggilan itu adalah 
perkara yang suci, sesuatu yang 
mistik, panggilan dari sebuah 
‘tempat yang dalam’. Oleh itu, 
memahami panggilan anda bukan 
soal bertanya apa yang anda 
harapkan daripada kehidupan 
tetapi lebih kepada apa yang 
diharapkan oleh kehidupan dari-
pada anda.

Apa yang akan Yesus katakan? 
Seperti yang kita ketahui, Yesus 
gemar mengajar dalam perump-
amaan. Salah satu perumpamaan 
itu ialah tentang talenta (Matius 
25 dan Lukas 19) iaitu tentang 
menjalani panggilan yang diberi-
kan Tuhan kepada seseorang. 
Dalam perumpamaan itu, mereka 
yang menggunakan bakat mereka 
berkembang maju. 

Pesan dari petikan itu adalah 
seperti berikut: Jika kita menggu-
nakan bakat yang diberikan 
Tuhan, kita akan mendapat 
makna dan berkat dalam kehidu-
pan kita; sebaliknya, jika kita 
tidak menggunakan bakat kita, 

kurniaan itu akan mematuk kita 
seperti ular dan meracuni kebaha-
giaan kita. 

Mereka yang menyembunyikan 
bakat mereka akan dihukum. 
Pada dasarnya, ia menyakitkan 
hati kita. 

Sebab itu, ada di antara kita 
yang selalu kecewa dan iri hati,  
dan kebanyakan masa, kita juga 
melihat orang berbakat yang, 
secara sedar atau tidak sedar, 
kecewa kerana tidak menggunak-
an bakatnya atau telah menggu-
nakannya tetapi tidak  melayani 
dan mengabaikan orang lain. 
Kepahitan dan iri hati merupakan 
sisa-sisa tidak menyenangkan 
akibat mengabaikan atau meny-
alah guna bakat dan kecerdasan 
yang diberikan kepada kita. 

Ada suara dalam diri kita yang 
keluar dari lubuk jiwa kita yang 
bercakap untuk bakat kita, peran-
gai kita, keadaan unik kita dalam 
hidup, sensitiviti moral dan 
agama kita, dan juga untuk luka 
kita. Suara ini lembut, tetapi tegas 
dan tidak henti-henti, kerana ia 
memberitahu kita bahawa kita 
tidak bebas melakukan apa sahaja 
yang kita mahu dalam hidup kita. 
Kita perlu menyerahkan diri kita 
seluruhnya demi sesuatu yang 
lebih tinggi daripada diri kita 
sendiri.

Dan, sesungguhnya ada bahaya 
jika tidak mendengar, walaupun 
ia bukan mempertaruhkan kesela-
matan abadi, tetapi ia boleh men-
gancam kebahagiaan dan perkem-
bangan  di sisi keabadian ini. — 
Hakcipta Terpelihara 1999-2021 
@ Fr Ron Rolheiser 

Menurut catatan sejarah 
Gereja, Hari Minggu Kristus 

Raja dimulakan oleh Sri Paus Pius 
ke 11 pada tahun 1925. 

Sri Paus Pius mahu menjelaskan 
kepada para golongan anti-Gereja 
pada waktu itu bahawa Gereja 
tidak bergantung pada kuasa poli-
tik melainkan hanya pada Kristus 
Raja. 

Memang sejak semula Gereja 
mengakui bahawa Kristus adalah 
satu-satunya Raja seperti yang 
dapat kita baca dalam Injil Mat 
25:34-40.

Pada kesempatan ini sangat baik 
bagi kita untuk merenungi “kera-
jaan” yang bagaimana Yesus 
Kristus ini menjadi Rajanya. 
Ketika Pilatus bertanya Yesus yang 
tertuduh itu, apakah Dia memang 
seorang Raja, 

Dia menjawab “Ya” (Lih Yoh 
6:14-15, 18:33-37). Tetapi pada 
masa yang sama Yesus menjelas-
kan bahawa Dia bukanlah jenis 
raja yang difikirkan oleh Pilatus 
dan orang-orang di sekitarnya pada 
waktu itu.

Takhta Yesus bukanlah di dunia 
ini, tetapi Dia bertakhta di hati 

setiap pengikut-Nya lalu meresap-
inya dengan nilai-nilai dan sikap-
sikap yang diingini oleh Tuhan, 
sehingga Paulus pernah men-
gatakan, “…aku hidup, tetapi 
bukan lagi aku sendiri yang hidup, 
melainkan Kristus yang hidup di 
dalam aku” (Gal 2:20). 

Ini bererti bahawa campur tan-
gan Tuhan secara aktif di dalam 
hati seseorang itu, menjadikan dia 
semakin sama dengan sifat-sifat 
Yesus sehingga Yesus berkenan 
menyapa kita dengan kata-kata, 
“…engkau tidak jauh dari 
Kerajaan Tuhan” (Mrk 12:34).

Yesus pernah juga berkata, 
“Bertobatlah sebab Kerajaan 
Tuhan sudah dekat” (Mat 3:2). 
Melalui kata-kata ini nampaknya 
Yesus bukan menyuruh kita untuk 
mengubah keperibadian kita, mis-
alnya, dari sikap pemalu menjadi 
berani, sikap keanak-anakan men-
jadi lebih dewasa. 

Namun apa yang Dia kehendak 
adalah tranformasi nilai-nilai dala-
man, sikap dan pendekatan kita 
terhadap hidup ini sendiri sesuai 
dengan ajaran-Nya.

Kerajaan Tuhan ditubuhkan 

melalui misteri kesengsaraan dan 
kebangkitan Kristus, tetapi peny-
empurnaannya yang terakhir akan 
terjadi apabila Dia datang kembali 
di dalam kemuliaan-Nya pada 
waktu penghakiman terakhir. 

Maka bolehlah dikatakan baha-
wa Kerajaan Tuhan itu “Sudah 
datang” tetapi “Belum lagi.” 
Belum lagi menjadi kenyataan 
tetapi memang sudah ada.

Masa penantian di antara menai-
kkan Kristus ke syurga dan 
kedatangan-Nya kembali pada 
akhir zaman, bukanlah suatu masa 
untuk bersantai-santai atau mem-
buang masa bagi para pengikut-
Nya. 

Sebaliknya pada masa inilah kita 
menghadapi cabaran untuk terus 
memantapkan kerajaan Kristus di 
dunia ini agar menjadi tempat yang 
selesa, aman dan damai dengan 
diwarnai oleh cinta kasih Kristus. 

Untuk menjelaskan maksud pen-
antian kedatangan Sang Raja 
Penyelamat ini, mungkin kisah 
dongeng berikut ini dapat mem-
bantu kita.

Alkisah ada seorang raja yang 
sangat bijaksana. Suatu hari raja 

tersebut memanggil empat orang 
puteranya dan memberi tahu mere-
ka bahawa dia akan berpergian ke 
suatu tempat dalam tempoh yang 
lama. Sebelum pergi, raja itu mem-
beri segenggam padi kepada setiap 
mereka tanpa memberi penjelasan 
untuk apa padi tersebut.

Putera yang sulung segera 
menyimpan padi tersebut di dalam 
kotak emas. Putera yang kedua jua 
berbuat demikian tetapi menyim-
pannya dalam peti kayu biasa. 
Putera yang ketiga pula tidak suka 
diganggu dengan perkara-perkara 
yang dianggapnya remeh lalu 
membuang padi itu kerana 
memikirkan ia tidak penting. 

Manakala putera bongsu, mere-
nung maksud padi itu dan kemudi-
an menanamnya di ladang. 
Sementara putera yang bongsu 
Beberapa tahun kemudian raja 

kembali dan menghimpunkan 
keempat-empat orang anaknya.  
Hanya putera yang bongsu Berjaya 
memahami maksud pemberian 
sang raja. Putera bongsu telah 
menanam padi itu sehingga ia 
dapat dituai berkali-kali sehingga 
bapanya kembali! 

Melalui cerita dongeng tersebut, 
k i t a  s e b a g a i  p e n g i k u t 
Kristus, Sang Raja Penyelamat 
yang setia itu, tidak harus duduk 
dan berharap agar Raja kita 
melakukan segalanya untuk kita. 
Sebaliknya kita dipanggil untuk 
bekerja  sama membangun 
Kerajaan Tuhan. Sebab apabila Dia 
datang kembali, Dia akan meminta 
setiap kita mempertanggung jawab 
segala perbuatan kita terhadap ses-
ama dengan bakat-bakat yang 
sudah diberikan-nya kepada kita.   
— JL  

HARI RAYA BESAR
KRISTUS RAJA

DANIEL 7:13-14
WAHYU 1:5-8

INJIL YOHANES 18:33-37

Kita tidak jauh dari Kerajaan Tuhan
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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 Perayaan Liturgi. Hari Raya ini secara rasmi 

ditetapkan oleh Paus Pius XI, pada 11 Disember 
1925, sebagai akhir perayaan Gubileum pada tahun 
itu. Menjelang perayaan itu, umat mengadakan 
sebuah triduum atau tiga hari doa dan permenungan 
khusus, dengan tujuan memohon kepada Tuhan 
agar kasih Kristus sungguh merajai manusia, dan 
agar hati manusia dijauhkan dari berhala-berhala 
yang menghalangi kasih Kristus yang meraja dalam 
diri manusia.

Quas Primas: Penetapan Hari Raya ini ditandai 
dengan sebuah Ensiklik daripada Sri Paus Pius XI 
yang berjudul Quas Primas (Yang Pertama). 
Konteks penetapan Hari Raya dan kemunculan 
Ensiklik ini ialah perlawanan terhadap tendensi 
‘sekularimse’ dalam dunia, yang juga menyerang 
Gereja Katolik waktu itu. Sebuah Ensiklik tidak 
cukup menyuarakan perlawanan bagi liberalisme. 
Bagi Sri Paus, sebuah perayaan liturgi, secara perla-
han-lahan, adalah efektif mengubah mentaliti umat.

Dengan merayakan perayaan ini dalam ritus litur-
gi, diharapkan bahawa umat Katolik semakin terpu-
sat pada kekuasaan Kristus. Hanya Kristus lah Raja 
semesta alam, Awal dan Akhir (bdk Why 21: 16). 
Di hadapan Pilatus, Yesus menegaskan kekuasaan-
Nya. “Jadi Engkau adalah raja”? Jawab Yesus: 
“Engkau mengatakan, bahwa Aku adalah raja” 
(Yoh 18: 37).

Ad caeli Reginam: Sri Paus Pius XII dalam 
Ensiklik Ad caeli Reginam (Ratu Surga), 11 

Oktober 1954 kembali menegskan kuasa Kristus 
atas alam semesta. Sebagai Raja, Dia sungguh ilahi 
dan sungguh insani. Sri Paus Pius XII menekan 
bahawa kerajaan Kristus bersifat spiritual. Lawan 
dari kuasa Kristus ialah kuasa jahat: iblis. Kerajaan 
Kristus tidak dikuatkan dengan senjata, melainkan 
kasih dan kebenaran.

Para pengikut Kristus Raja ialah orang-orang 
yang tidak melekat pada harta dunia, melainkan 
yang berani menyangkal diri dan memikul salib 
mengikuti raja mereka. Raja itu adalah penguasa 
kini dan akan datang: Dia akan datang kembali 
pada akhir zaman untuk mengadili manusia, memi-
sahkan kambing dari domba (Mat 25: 31). Dengan 
kedatangan yang kedua itu, Raja Kristus akan men-
yatukan segala ciptaan dalam kausa-Nya. Itulah 
saatnya langit dan bumi baru tercipta (Why 21: 1).

Oleh sebab itu, selama di dunia pun para pengi-
kut-Nya selalu siap menantikan kedatangan kemba-
li sang raja. Bersama Bonda Maria, Gereja berdoa 
dan berseru: Maranatha, datanglah Tuhan (bdk. 
1Kor 16: 22). Dengan keyakinan itu, Pius XII terus 
mengecam bentuk baru idolatria yang muncul di 
Eropah dan Amerika Latin (Mexico): perang, berh-
ala ekonomi, politik kotor, rasisme. — Dr. Andreas 
B. Atawolo, OFM

Soalan II:Kenapa umat Katolik harus mempun-
yai nama baptis?
Katekismus Gereja Katolik 2156-2159 menyatakan 

seseorang yang dibaptis pertama-tama diberikan 
nama Tuhan yang menguduskan, nama Tritunggal 
Mahakudus: “dalam nama Bapa, dan Putera dan 
Roh Kudus” sehingga kemudian seorang mendapat 
nama baru di dalam Gereja. 

Ertinya, dengan pengudusan dari Tuhan, seorang 
yang mengenakan nama baptis, nama baharu dalam 
kesatuan Gereja, diharapkan memiliki hidup 
Krisitiani yang sejati dengan meneladan orang 
kudus yang dipilih. Oleh itu,  Kitab Hukum 
Kanonik menyatakan bahawa nama baptis yang 
dipilih jangan sampai nama yang asing dari seman-
gat Kristiani (Bdk. KHK Kan 855).

Sri Paus Fransiskus dalam katekesis tentang 
pembaptisan yang disampaikan pada 18 April 2018 
mengatakan: pemberian nama baptis itu penting 
kerana “tanpa nama, kita tidak dikenal, tanpa hak 
dan kewajiban. Tuhan memanggil kita masing-
masing dengan nama, mengasihi kita secara indi-
vidu dalam kenyataan sejarah kita”. Oleh itu, 
seorang yang menerima nama baptis sebagai orang 
Katolik memiliki harapan baharu sebagai murid 
Kristus serta menjadi peribadi yang berupaya mem-
bangun hidupnya menyerupai Kristus dalam selu-
ruh tindakan seperti kata Santo Paulus: “namun aku 
hidup bukan lagi aku yang hidup, melainkan 
Kristus yang hidup dalam diriku” (Gal 2:20). — 
Father Yohanes Benny Suwito. Institut Teologi 
Yohanes Maria Vianney, Surabaya, hidupkatolik.
com

Sejarah Hari Raya Besar Kristus Raja

Pasangan Katolik, rakan Tuhan 
dalam misi menguduskan dunia
KENINGAU: “Pasangan bukan setakat 
berkahwin sahaja tetapi sebagai rakan kerja 
Tuhan dalam merealisasikan misi  men-
guduskan dunia,” kata seorang pemimpin 
awam yang telah melayani lebih 27 tahun 
di Keuskupan Keningau. 

Pada 10 November lalu, Radio Online 
KekitaanFM menyiarkan secara langsung 
sesi Bual Bicara Malam: Institusi Keluarga, 
Memantapkan Hubungan Kekeluargaan. 
Bual bicara ini dikendalikan oleh DJ Beth 
dan tetamu jemputan ialah Sdra John Lain-
sin, seorang pensyarah di Pusat Pastoral 
Keuskupan Keningau dan juga Pengerusi 
Komisi Hidup Keluarga Keuskupan Ken-
ingau.

Sdra John mengatakan Gereja yang 
kukuh dan berbuah banyak adalah disokong 
oleh keluarga-keluarga baik di dalamnya. 

Malangnya, disebabkan oleh kemodenan, 
banyak keluarga yang mengalami perteling-
kahan, perpecahan dan penceraian. 

“Perpecahan dalam keluarga terjadi apa-
bila mereka tidak sedar kehadiran ‘orang 
ketiga’. Orang ketiga di sini ialah Tuhan 
Yesus sendiri. Apabila kehadiran Tuhan 
tidak disedari dan doa bersama keluarga 
tidak dipraktikkan, rumah tangga mudah 
goyah,” kata Sdra John.

Sebagai seorang Katekis, bapa dan sua-
mi, Sdra John selalu mengingatkan mereka 
yang mahu mendirikan rumah tangga baha-
wa melalui Sakramen Perkahwinan,  Yesus 
hadir sebagai cinta  yang menjadi landasan, 
dasar bagi suami isteri. 

Sdra John memberikan perkongsian 
peribadinya dalam membangun keluarga 
Katolik. Katanya, kaedah yang digunakan-
nya adalah sederhana tetapi berkesan serta 

memberikan kesan positif dalam keakraban 
mereka sebagai sebuah keluarga. Misalnya 
wujudkan satu budaya rohani, misalnya 
menanda salib pada dahi anak-anak sebe-
lum tidur.

“Ada kalanya anak-anak tidak suka doa 
panjang jela, oleh itu jangan memaksa 
mereka mengikut cara kita berdoa se-
baliknya percaya bahawa mereka akan 
mengembangkan kerohanian mereka,” 

kata Sdra John.
Tambahnya, “Lagipun teknologi seka-

rang amat maju. Dahulu, mungkin kita 
membawa alkitab yang berat di mana-ma-
na. Sekarang, alkitab mudah dirujuk mela-
lui telefon pintar. Apa yang penting, seba-
gai ibu bapa memberikan teladan yang baik 
misalnya tidak malu berdoa di mana sahaja, 
contohnya di restauran.”

“Penggunaan Internet,” kata Sdra John 
sangat baik untuk dimanfaatkan bagi me-
neguhkan kerohanian anak-anak. “Muat 
turut aplikasi rohani misalnya doa-doa 
Katolik, podcast atau radio online katolik 
misalnya Radio Kekitaan FM, Katekismus 
Gereja Katolik dan banyak lagi.”

Sdra John juga tertarik dengan ajaran 
Sangti Sri Paus Yohanes Paulus II dalam 
Seruan Apostolik Familiaris Consortio ba-
hawa keluarga Katolik harus mendekatkan 
diri mereka pada kebenaran Sabda Tuhan 
sebagai salah satu bahagian penting dalam 
mengharungi bahtera rumah tangga Kato-
lik.

Pada akhir Bual Bicara, Sdra John meng-
harapkan para keluarga Katolik dapat men-
doakan agar ada di antara anak-anak atau 
cucu mereka menyahut panggilan menjadi 
paderi atau religius. 

KUALA LUMPUR: Sri Paus Fransiskus 
semasa menyampaikan ucapannya di As-
sisi sempena Hari Orang Miskin Sedunia 
berkata, “Setiap daripada kita memerlukan 
orang lain, dan meskipun dalam keadaan 
lemah, jika  dialami bersama, boleh men-
jadi kekuatan yang akan menjadikan dunia 
lebih baik.”
 “Kita tidak menghadapi kesukaran ber-
sendirian tetapi bersama-sama, dan hanya 
dengan bersama-sama, kita dapat mengata-
sinya, tanpa menyerah kepada godaan un-
tuk berputus asa dan jatuh ke dalam kesu-

nyian atau kesedihan. 
Bapa Suci mendorong kita untuk, “Tahu 

bagaimana untuk berpuas hati dengan apa 
yang kita miliki dan berkongsi dengan 
orang lain,” juga adalah motivasi penting 
bagi kita untuk terus melakukan kehendak-
Nya, melayani orang miskin dan dengan 
perbuatan-perbuatan kecil ini diharapkan 
membawa perubahan baik. 

Inilah yang cuba diusahakan oleh Komi-
ti Pembangunan Insan Integral Paroki 
(PIHD) Katedral St John.

Mary Teoh, penyelaras baharu PIHD, 

telah mengumpul 25 pek makanan dari-
pada Persatuan Makanan Percuma (FFS). 

Pasukan PIHD kemudiannya mengisi 
bungkusan keperluan harian  dari FFS 
kepada mereka yang memerlukan. Bung-
kusan itu diisi dengan pelbagai barangan 
yang disumbangkan oleh ahli-ahli KED 
yang bermurah hati. 

Ramai yang membantu semasa proses 
pengagihan bungkusan keperluan.  Be-
berapa pek bungkusan telah dihantar oleh 
ahli KED yang tinggal berhampiran den-
gan orang-orang yang memerlukan. 

Bagi mereka yang tidak dapat datang ke 
Katedral, bungkusan telah dihantar kepada 
mereka.

Pada pagi yang sama, tidak terlalu jauh 
dari Katedral, tim Project Handyman, di 
bawah naungan PIHD, turut membantu. 
Rich Kavanaugh, yang memulakan Pro-
ject Handyman dan Theresia, wakil PIHD, 
bersama-sama sukarelawan dari komuniti 
Amerika dan Myanmar, dan sukarelawan 
lain,  membantu penghuni Rumah Harapan 
Samaritan ke lokasi yang lebih besar dan 
lebih baik.  

Katedral St John rayakan Hari Orang Miskin Sedunia 
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Sahabat kecil Yesus
Perayaan Kristus Raja

21 November 2021

“Aku terus melihat dalam penglihatan malam 
itu, tampak datang  dengan awan-awan 

dari langit seorang seperti anak manusia datanglah 
ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke 
hadapan-Nya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan  
dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka 
orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan 

bahasa mengabdi kepadanya. 
Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang 

tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan  
yang tidak akan musnah (Daniel 7: 14-14).

Hello adik-adik,

HARI ini Hari Minggu 
ke-34 atau minggu 
terakh i r  sebe lum 
m e m a s u k i  M a s a 
A d v e n ,  G e r e j a 
Semesta merayakan 
Kristus sebagai Raja 
Semesta Alam. 
Gereja mengimani 

bahawa kepada-Nya 
“diserahkan kekua-
saan, kehormatan dan 
kuasa sebagai Raja 
(Dan. 7:14)
“Dia adalah Alfa 

dan Omega, yang kini 
ada, yang dulu sudah 
ada, dan yang tetap 
ada ,  yang  Maha 
Kuasa” (Why. 1:8)
Adik-adik, apa erti 
“raja” bagi adik-
adik? Mungkin ada 
adik-adik yang meng-
gambarkan seorang 
“raja” adalah seorang 
yang sangat berkua-
sa, kaya dan dihor-
mati semua orang.
N a m u n ,  Y e s u s 

bukanlah raja seperti 
d i  dun ia in i .  D ia 
adalah Raja Syurgawi 
yang sanggup mati 
untuk kita dan bang-
k i t  semu l a  dem i 
menebus dosa-dosa 
kita. 
Sempena perayaan 

besar ini, marilah 
kita menjemput Yesus 
sebagai Raja di dalam 
kehidupan kita,kerana 
Dia adalah Raja yang 
keka l  abad i  dan 
kasih-Nya tidak per-
nah berakhir!

 Auntie Melly 

Berdasarkan dialog pada 
gambar di sebelah kiri, 
tulis semula jawaban 
Yesus yang betul. 

A. Aku akan ke syurga 
sendirian! 

B. Kamu pendosa, jangan 
berbual dengan-Ku

C. Aku berkata kepada-
mu, sesungguhnya hari 
ini juga engkau akan ada 
bersama-sama dengan 
Aku di dalam Firdaus.

Lukas 23:43 

D. Mintalah pertolongan 
dari orang lain! 

Bantu keluarga ini mencari jalan untuk datang 
kepada Kristus Raja! 

Apakah perayaan yang kita raikan pada hari ini? Ikut anak 
panah pada huruf di bawah untuk mendapatkan jawabannya.

Cari 15 perbezaan pada 
gambar di bawah. 
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KOTA BELUD: Semasa memimpin Upacara 
penerimaan Sakramen Krisma untuk 114 
krismawan di Paroki St Edmund,  Uskup 
Agung John Wong mencabar mereka k 
untuk menyahut panggilan menjadi pa-
deri atau religius. 

Uskup Agung John Wong berada di Kota 
Belud untuk memimpin dua upacara pen-
erimaan Sakramen Krisma pada 6-7 Nov 
lalu. Misa Kudus Krisma diadakan pada 
Misa Senja, 6 Nov dan juga Hari Minggu, 

7 Nov. 
Ini bertujuan untuk mengurangkan ke-

padatan umat serta menjaga SOP yang 
telah ditetapkan oleh KKM dalam mem-
erangi pandemik Covid-19 yang masih 
belum berakhir.

Uskup dalam homilinya mengajak umat 
untuk merenung dan mencontohi sikap 
seorang janda dalam pembacaan Per-
tama dan Injil, iaitu mengenai hal pem-
berian. 

Seorang janda miskin memberi yang 
terbaik dan ikhlas dari apa yang dimiliki. 
Mungkin jumlah sumbangannya amat 
sedikit tetapi bagi Yesus, janda itu mem-
beri sesuatu yang berkelimpahan 

Prelatus itu juga menyentuh pem-
bacaan kedua, di mana Yesus sanggup 
mati di kayu salib demi menebus dosa 
seluruh umat manusia.

Bapa Uskup Agung juga mengajak umat 
agar sama-sama berdoa kepada para 

krismawan agar mereka dikuatkan dan 
diperbaharui oleh Roh Kudus terutaman-
ya dalam meneruskan misi membangun 
kerajaan Tuhan di dunia. 

Dalam kedua-dua Misa ini, Bapa Uskup 
Agung dibantu oleh Fr Ambrose M Atang 
dan Fr Florian Dompok.

Semasa sesi ucapan, Pengerusi MPP 
Jerrel Soo dan Paderi Paroki St Edmund, 
Fr Ambrose, bersyukur dan berterima 
kasih kepada Uskup Agung John Wong 
di atas lawatannya pastoralnya ke paroki 
tersebut, serta kepada para pembimbing, 
ibu bapa dan penanggung di atas kerjasa-
ma dan komitmen mereka. 

Selepas Misa, Bapa Uskup Agung dan 
umat dijemput ke majlis ringkas peras-
mian dan pemberkatan bangunan Tadika 
Santo Edmund sebelum ke jamuan ma-
kan tengahari bersama barisan AJK Pelak-
sana.

Turut bersama Uskup dalam lawatan 
pastoral ini ialah dua orang aspiran dari 
Keuskupan Agung Kota Kinabalu, Celvin 
Naiyer dan Marcilus Philip. — CS 

PULAU PINANG: Jaringan Belia Keusku-
pan Pulau Pinang telah mengendalikan  
Ceramah Kesedaran Kesihatan Mental 
pada 14-15 Oktober 2021 bertajuk ‘Luka 
yang Tidak Kelihatan’ sempena Hari Kesi-
hatan Mental Sedunia. Salah seeorang pe-
serta, Juliana Teoh mengongsikan pengala-
mannya setelah menyertai program selama 
dua hari tersebut. 

 “Saya hampir mencecah pertengahan dua 
puluhan dan secara amnya, saya suka bersa-
habat. Walau bagaimanapun, dalam menjalani 
fasa ini, ada pelbagai situasi yang memberi 
tekanan hebat. Ketika itu, saya berharap saya 
mengetahui tentang asas kesihatan mental dan 
emosi. Secara peribadi, pada era moden ini, ra-
mai yang sangat sibuk berbanding diri sendiri

Kita sangat takut untuk menjadi diri sendiri  
dan bimbang tentang persepsi orang tentang 
diri kita dan pada masa yang sama, kita mahu 
disayangi serta dihormati.  Ketakutan itulah 
yang menjadikan gangguan mental dan emosi 
sebagai sesuatu yang 'tabu'. Akibatnya, setiap 
diri kita mempunyai “Luka yang tidak keliha-
tan’. Luka itu tidak dilihat pada luaran sese-
orang tetapi ia amat dirasai dan boleh memus-
nahkan harga diri mereka.

Dr. Christabel Esther dan En. Kenny Lim 
menekankan perkara yang serius ini, menggesa 
mereka  yang menghadapi cabaran yang sukar 
diatasi dalam hidup, agar mendapatkan ban-
tuan. Tidak ada apa yang salah untuk mem-
inta bantuan. Tidak ada salahnya untuk berasa 
sedih, tidak tenang atau fikiran bercelaru. Ma-

langnya, ramai yang lebih suka memendamkan 
perasaan terluka, kecewa atau kecelaruan. 

Oleh itu, dalam sesi pertama 'The Unseen 
Wound', Dr Christabel membantu saya mema-
hami siapa diri saya. Sebagai seorang individu, 
setiap seorang daripada kita berasal dari latar 
belakang yang berbeza, didikan ibu bapa yang 
berbeza yang membentuk cara kita melihat diri 
kita dan cara kita mengalami kehidupan.

Apa yang menarik perhatian saya dalam 
sesi pertama ialah soalah yang telah membuka 
minda saya: Apa khabar diriku? 

Sejujurnya, soalan yang sangat mudah tetapi 
sangat mendalam ini telah memberi kesan ke-
pada cara saya melihat kesihatan mental dan 
emosi saya. Saya menyedari, gadis kecil dalam 
diri saya masih ada tetapi dia telah diabaikan. 
Ia senyap dan bungkam kerana takut untuk 
berkongsi pengalaman peribadi saya sendiri. 

Kita semua mempunyai ‘orang kecil’  ini 
dalam diri tetapi hilang entah ke mana. Untuk 
menghidupkan semula ‘orang kecil’  ini adalah 
untuk mempelajari asas kesihatan mental dan 
emosi.

Malangnya, ramai orang dalam masyarakat 
kita tidak memahami sepenuhnya kepentingan 
menjaga kesihatan dan kebahagiaan dala-
man kita. Apa yang boleh kita lakukan ialah 
mengekalkan fikiran terbuka dan belajar dari-
pada profesional atau kumpulan sokongan. 

Saya sangat teruja menghadiri ceramah 
ini kerana dapat mengendalikan ‘luka dala-
man yang tidak kelihatan’  dengan baik. Sdra 
Kenny Lim, memberikan contoh kepada kami 

bagaimana membantu diri kita sendiri dan 
orang lain yang mengalami keadaan yang 
sama. Kami diajar untuk benar-benar menden-
gar tanpa menghakimi, kepada siapa atau di 
mana kami boleh meminta bantuan.

Saya benar-benar tersentuh dan terinspi-
rasi oleh kedua-dua penceramah bahawa kami 
perlu bersedia atau menawarkan pertolongan 
untuk seseorang yang memerlukan. Menden-
gar keluhan dan kisah mereka, mungkin dapat 
meringankan beban mereka sekaligus memberi-

kan saya sukacita dan damai dalam melayani 
Kristus. Sesungguhnya, kita dipanggil untuk 
menjadi garam dan terang bagi dunia. Jadilah 
rasul Belas Kasihan-Nya. 

"Saya sangat berharap jika ada yang ter-
baca artikel ini terdorong untuk berubah demi 
keluarga dan masyarakat kerana mereka me-
merlukan anda. Marilah kita bersama-sama 
membawa kembali rasa gembira di kalangan 
mereka yang kehilangan semua harapan." kata 
Juliana.  

Krismawan diseru tidak diam sahut panggilan Tuhan 

Kaum muda tingkatkan literasi 
kesihatan mental 
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JAKARTA: Hampir 200 paderi 
Katolik di Papua telah menyeru 
masyarakat antarabangsa, termasuk 
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, 
untuk memainkan peranan yang leb-
ih aktif dalam membawa keamanan 
di wilayah paling timur Indonesia, 
yang dilanda keganasan.

Selain paderi keuskupan, paderi 
Franciscan, Augustinian, Yesuit dan 
Missionaries of the Sacred Heart ada-
lah antara 194 paderi yang menggesa 
masyarakat antarabangsa untuk “ter-
libat secara proaktif dalam perjuan-
gan untuk keadilan, kebenaran dan 
keamanan” di Papua.

Wilayah itu terperangkap dalam 
cengkaman pemberontakan yang di-
lancarkan oleh pemberontak pemisah 
terhadap pasukan keselamatan, di 
mana orang awam yang tidak ber-
salah terperangkap di tengah-tengah, 

kata para paderi dalam satu kenyat-
aan.

Mereka juga menyeru kerajaan dan 
agensi yang menyediakan dana untuk 
pembangunan di Papua untuk meng-
kaji semula dasar tertentu yang se-
dang berjalan seperti meningkatkan 
penempatan tentera, yang mence-
tuskan lebih banyak keganasan dan 
meningkatkan penindasan negara.

Di mana-mana terdapat tembakan 
terhadap orang awam. Tiada proses 
undang-undang yang telus untuk 
menangani pencabulan hak tersebut, 
apatah lagi menamatkannya

 “Malah ada pihak dalam kerajaan 
yang menuduh paderi yang bercakap 
mengenai isu hak asasi manusia 
sebagai agen puak pemisah,” kata 
mereka. 

Para paderi ini juga menyebut ten-
tang kematian seorang kanak-kanak 

lelaki berusia dua tahun dan keced-
eraan seorang kanak-kanak berusia 
enam tahun dalam pertempuran anta-
ra pemberontak pemisah dan tentera 
bulan lepas,l berhampiran kem ten-
tera di daerah Intan Jaya.

Menurut Gustaf Kawer, penyelaras 
Persatuan Pembela Hak Asasi Manu-
sia untuk Papua, sekurang-kurangnya 
60,000 orang Papua masih kehilan-
gan tempat tinggal akibat keganasan 
itu.

Fr John Bunay, jurucakap paderi, 
berkata mereka bercakap untuk orang 
Papua yang hidup mereka sentiasa 
terancam.

“Apa yang mereka harapkan dan 
apa yang kita sendiri merasakan, 
pentingnya untuk mewujudkan tanah 
yang aman di Papua,” katanya kepa-
da UCA News pada 17 Nov.

Beliau berkata para paderi juga 
mahu orang Papua merasai kehad-
iran Gereja, “bahawa Gereja di Papua 

hadir di kalangan orang yang men-
derita.”

 “Kami dari lima keuskupan di 
Papua. Walaupun uskup-uskup 
keuskupan ini berdiam diri dengan 
apa yang berlaku, kami berharap 
suara kami bergema di hati rakyat,” 
tambahnya.

Para paderi yang melayani di Pap-
ua merayu kepada masyarakat anta-
rabangsa kerana kerajaan Indonesia 
sering menutup mata akan keadaan 
yang teruk di Papua, malah menutup 
beberapa forum di Pertubuhan Bang-
sa-Bangsa Bersatu.

“Untuk menghentikan penafian 
yang sangat memalukan ini, semoga 
PBB datang ke sini untuk melihat 
keadaan kami. Kami berharap negara 
lain mendengar tangisan dan pender-
itaan orang-orang Papua,” katanya. 
— ucanews.com 

200 paderi mohon masyarakat dunia 
dengar tangisan orang-orang Papua

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
memulakan siri katekesis baharu 
tentang Sto Yosef semasa audiensi 
mingguannya pada hari Rabu.

Katanya, “pada hari ini yang  
ditandai dengan krisis global, Sto 
Yosef menawarkan kita “sokongan, 
penghiburan, dan bimbingan.”

Tahun Sto Yosef semakin hampir 
ke penghujungnya. Sri Paus ber-
harap melalui renungannya ramai 
umat yang dapat dibantu untuk me-
neladani kesaksian Sto Yosef. 

Bapa Suci menyatakan secara 
ringkas asal usul Sto Yosef, sebagai 
anak kepada Yakub dalam Perjan-
jian Lama. Bapa Suci menyatakan 
bahawa nama “Yosef” - Ibrani un-
tuk "semoga Tuhan semakin dit-
inggikan, semoga Tuhan memberi 
pertumbuhan” - adalah “sebuah  
keinginan, berkat mempercayai pe-
nyelenggaraan Tuhan dan merujuk 
kepada kesuburan dan membesar-
kan anak.”

Nama Yosef juga menunjukkan 
aspek penting keperibadian Yosef  
dari Nazareth. Dia adalah seorang 
yang penuh iman kepada Tuhan, 

bersandar dalam pemeliharaan-
Nya.”

Bapa Suci juga mengaitkan be-
berapa tempat yang dikaitkan den-
gan Sto Yosef, terutamanya Bethle-
hem dan Nazareth. 

Katanya, Betlehem bermaksud 
“rumah roti” atau, dalam bahasa 
Arab, “rumah daging,” kedua-dua 
ungkapan yang berkait rapat dalam 

terang Inkarnasi dan Ekaristi. Betle-
hem juga mengimbau kisah Rut, 
nenek moyang kepada raja Daud, 
serta nubuat Mikha, yang meramal-
kan kedatangan Mesias dari Betle-
hem.

Walaupun Yerusalem adalah 
“kota yang dikasihi oleh Tuhan, 
‘kota suci’. Betlehem dan Nazareth 
pula merupakan perkampungan 
yang “jauh dari hiruk-pikuk ber-
ita dan kuasa zaman” yang paling 
dikaitkan dengan Sto Yosef. Beth-
lehem dan Nazareth juga menyata-
kan  bahawa Tuhan lebih menyukai 
mereka yang terpinggir dan miskin. 
Mengabaikan mereka yang me-
merlukan dan lemah samalah tidak 
mengambil serius Injil dan peker-
jaan Tuhan.”

Sri Paus Fransiskus meminta kita 
untuk berdoa dengan perantaraan 
Sto Yosef, “supaya seluruh Gereja 
dapat bersungguh-sungguh mem-
bantu mereka yang lemah, terabai 
dan miskin. Mari kita bermula se-
mula dari Betlehem, mari kita mu-
lakan lagi dari Nazareth.” — media 
Vatikan 

ROMA: Dua orang wartawan yang 
telah berkhidmat lebih 40 tahun, 
mendapat penghormatan daripada 
Sri Paus Fransiskus. Selain dua 
orang wartawan tersebut, Bapa 
Suci juga memberi penghorma-
tan kepada semua wartawan yang 
berusaha menyampaikan berita 
benar. 

Menyampaikan ucapannya ke-
pada Philip Pullella dari Reuters 
dan Valentina Alazraki dari Televi-
sa, serta rakan sekerja mereka pada 
13 November, Bapa Suci berkata, 
“Saya  berterima kasih atas apa 
yang anda beritahu kami tentang 
apa yang salah dalam gereja, teri-
ma kasih kerana membantu kami 
untuk tidak menyembunyikannya. 

"Terima kasih kerana memberi 
suara kepada mangsa penderaan.” 
ucapn Sri Paus Fransiskus

Majlis itu diadaakn di Kamar 
Konsistori Istana Apostolik, di 
mana Sri Paus  menganugerahkan 
salib agung Ordo Sri Paus Pius IX, 
penghormatan tertinggi daripada 
Bapa Suci kepada orang awam 
yang bukan ketua negara.

Pullella dan Alzraki telah meny-
ertai lebih 100 kunjungan apostolik 
Sri Paus. 

"Kewartawanan bukanlah soal 
memilih profesion, tetapi lebih ke-
pada memulakan misi, seperti dok-
tor, wartawan bekerja untuk men-

gubati kejahatan di dunia,” kata 
Bapa Suci. 

“Misi anda adalah untuk men-
erangkan dunia, untuk menjadikan 
berita kurang kabur, membantu 
orang hidup dengan berani dan 
menyedari keperluan orang yang 
memerlukan.”

Tambahnya, “Adalah penting 
bagi wartawan untuk berhenti 
seketika, mendengar dan mengkaji 
konteks dan permulaan apa yang 
berlaku.”

 “Dengar, siasat dan laporkan” 
adalah tiga kata kerja yang men-
cirikan kewartawanan yang baik, 
tegas Sri Paus. 

Mengulangi apa yang telah ditu-
lisnya dalam pesan Hari Komuni-
kasi Sedunia, Bapa Suci Fransiskus 
berkata dunia memerlukan “warta-
wan yang sanggup berjuang, keluar 
dari bilik berita, berjalan di sekitar 
bandar, untuk bertemu orang, un-
tuk menilai situasi.”

“Hari ini kita sangat memerlu-
kan wartawan dan komunikator 
yang bersemangat tentang realiti, 
mampu mencari khazanah yang 
sering terpendam dalam lipatan 
masyarakat kita dan menceritakan-
nya, membolehkan kita kagum, 
belajar, meluaskan minda kita, me-
mahami aspek yang kita tidak tahu 
sebelum ini,” kata Sri Paus Fran-
siskus. — CNS

Tiga kata kerja penting 
untuk wartawan Katolik: 
Dengar, siasat, lapor

Sto Yosef menawarkan sokongan, 
penghiburan pada masa krisis 

Sri Paus Fransiskus, duduk diapit oleh Valentina Alazraki (Kiri) dan 
Philip Pullella (Media Vatikan). 

HO CHI MINH: Barisan Tanah Air 
Vietnam (TVFF), sebuah organisasi 
di bawah naungan  kerajaan komu-
nis, dan pihak berkuasa Kota Ho 
Chi Minh telah mengadakan upaca-
ra kebangsaan untuk memperingati 
mereka yang telah meninggal dunia 
semasa pandemik Covid-19.

TVFF berkata acara itu bertu-
juan untuk memberi sokongan dan 
berkongsi kesedihan mereka, mem-
promosikan kasih sayang manusia 
dalam masyarakat dan membang-
kitkan semula semangat dan disiar-
kan di televisyen nasional pada 19 
Nov.

Pada 15 November, badan kera-
jaan itu meminta semua pertubuhan 
agama di seluruh negara menyahut 
acara kebangsaan itu dengan men-
gadakan upacara peringatan khas 
mengikut tradisi mereka sendiri.

Badan kerajaan itu menggalak-
kan kumpulan-kumpulan agama 
membunyikan loceng, membakar 
kemenyan,memasang  lilin dan 
bunga, melepaskan tanglung dan 
berdoa di tempat ibadat, rumah 
persendirian atau dalam talian.

Fr Peter Kieu Cong Tung, canse-
lor Keuskupan Agung Kota Ho Chi 
Minh, berkata umat Katolik tempa-

tan sentiasa mendoakan keluarga 
dan rakan-rakan mereka yang mati 
termasuk mereka yang meninggal 
dunia akibat penularan Covid-19 
semasa mereka menghadiri Misa 
setiap hari.

Fr Tung berkata mereka juga 
mendoakan pesakit Covid-19 dan 
arwah semasadoa malam bersama 
keluarga dan komuniti mereka.

Beliau berkata gereja-gereja tem-
patan telah mengadakan Hari Ber-
doa Kebangsaan untuk Penyembu-
han dari pandemik Covid-19 pada 
17 Okt, atas permintaan para uskup 
Vietnam. – ucanews.com  

Kerajaan Vietnam minta penganut 
pelbagai iman doakan mangsa Covid-19



Para  mis ionar i 
Kristian  pertama 

k a l i  m e m b a w a 
paderi Katolik ke 
Vietnam pada abad 
keenambelas. 

Pada abad ke 17 – 
19, umat Kristian 
menderita penga-
niayaan disebabkan 
iman mereka. 

Ramai di antara mereka yang wafat seb-
agai martir, terutama pada masa pemerintah-
an Kaisar Minh-Mang (1820-1840). Di anta-
ra mereka yang terbunuh ialah 117  martir 
yang dirayakan pada  24 November.  Mereka 
dinyatakan kudus oleh Sri Paus Yohanes 
Paulus II pada  19 Jun 1988.

117 martir tersebut terdiri dari 96 orang 
Vietnam, 11 orang Sepanyol serta sepuluh 
orang Perancis. Lapan orang di antara mere-
ka adalah Uskup, 50 orang adalah Paderi dan 
limapuluh sembilan orang lainnya adalah 
umat Katolik awam. 

Sebahagian daripada para paderi tersebut 
adalah paderi Dominikan, manakala yang 
lainnya adalah paderi dari Serikat Misi Paris. 

Salah Seorang paderi praja seperti mereka 
yang juga menjadi martir adalah St. 
Theophane Venard (Kita merayakan pestan-
ya pada  6 November). St. Andreas Dung-
Lac, yang mewakili kumpulan pahlawan 
paderi ini, adalah seorang paderi Vietnam.
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Kenali 
Santo Anda 

Sto. Andreas 
Dung-Lac, dkk

~16 Nov ~

Sta  Katarina dari
Alexandria, Mesir
~ 25 November ~ 

Katarina hidup 
pada masa Gereja 

Perdana. Beliau ada-
lah puteri dari pasan-
gan kafir yang kaya di 
Alexandria, Mesir. 

Katarina sangat 
suka mempelajari per-
tanyaan-pertanyaan 
mendalam tentang fal-
safah dan agama. 

Suatu hari, Katarina 
mulai membaca ten-
tang agama Kristian lalu menjadi penganut 
Kristian. 

Ketika berusia 18 tahun, Kaisar Maxen-
tius mulai melakukan penganiayaan terhadap 
umat Kristian. 

Tanpa rasa gentar, Katarina menghadap 
raja untuk menyatakan pendapatnya tentang 
berhala dan perbuatan kejam raja. Maxentius 
tidak dapat membantah penjelasan Katarina. 

Oleh itu, dia memanggil 50 orang ahli fal-
safah kafir untuk berdebat dengan Katarina. 
Namun, sekali lagi, Katarina telah berhasil 
membuktikan kebenaran agamanya. 

Kerana amat murka, Maxentius membunuh 
semua ahli falsafah itu. Raja mahu menjadi-
kan Katarina sebagai pemaisuri namun beliau 
menolak. 

Katarina diseksa dan dipenjarakan. Di pen-
jara, Katarina tidak pernah berhenti bercakap 
mengenai Kristus sehingga 200 pasukan pen-
gawal penjara telah bertobat. Pengawal pen-
jara ini juga dijatuhi hukuman mati oleh raja. 

Katarina sendiri dihukum bunuh namun 
mukjizat terjadi apabila pembunuhan perta-
ma itu tidak berlaku. Akhirnya, St. Katarina 
dihukum penggal. St. Katarina adalah pelind-
ung para ahli falsafah Kristian.   

SANDAKAN: Pengurusan emosi dan teknik 
komunikasi yang baik di kalangan pasangan 
suami isteri adalah antara ilmu yang diper-
olehi oleh Stephanie dan pasangannya Bry-
an. Stephanie dari Sarawak dan Bryan dari 
Kota Kinabalu adalah salah satu daripada 
21 pasangan yang menyertai Kursus Pra-
Perkahwinan yang julung-julung kali diada-
kan dalam talian di Paroki Katedral St Mary.

Kursus ini mempersiapkan setiap pasan-
gan bertunang yang ingin berkahwin secara 
sakramental dan juga pasangan yang ingin 
agar penyatuan mereka diberkati di Gereja 
Katolik sebelum membuat temu janji dengan 
Paderi Paroki mereka. 

Pasangan digalakkan untuk menghadiri 
kursus ini, satu tahun sebelum perkahwinan 
mereka. Ini adalah untuk membantu mereka 
menemui diri mereka dan teman hidup mere-
ka dan bersama-sama membina asas yang 
kukuh untuk masa depan mereka dengan 
cara yang bijak.

Diadakan dari 4-20 Oktober, kursus ini 
diisi dengan lapan sesi diadakan pada waktu 
malam. Sesi interaktif tiga jam ini bukan sa-
haja menarik, ia merupakan pembentukan 
Sakramental yang mengintegrasikan teologi 
perkahwinan Katolik.

Diadakan juga Hari Tanpa Sesi iaitu ‘Ak-
tiviti Di Rumah’ bagi memberi peluang ke-
pada pasangan untuk mempraktikkan kema-

hiran yang diajar sebelum meneruskan ke 
topik seterusnya. 

Aktiviti ini juga mengukuhkan tabiat 
positif dan menggalakkan mereka memikul 
tanggungjawab untuk memupuk hubungan 
mereka. Mereka juga dibekalkan dengan 
pelbagai alat praktikal dan cara menangani 
setiap isu dalam rumah tangga. 

Pasangan Chrislenos dan Alice mengong-
sikan bahawa kursus Pra-Perkahwinan itu 
mendorong mereka untuk lebih mengenali 
pasangan. Bagi Chrislenos, beliau merasa-
kan pengurusan kewangan dalam rumah 
tangga adalah cabaran yang harus dihadap-
inya kelak. 

Pasangannya Alice, mengatakan kursus itu 
mengajarnya untuk  menerima dan menyay-
angi dirinya sendiri serta mengambil masa 
lalu sebagai pengalaman berharga untuk 

masa depan. 
Vincent Hii, seorang Katolik gembira 

kerana pasangannya, Yvonne Chua, bukan 
Katolik, turut meluangkan waktu menyertai 
kursus pra-perkahwinan tersebut. 

Yvonne  bersyukur kerana mendapat pelu-
ang untuk berkahwin dalam Gereja Katolik. 
Beliau menghargai nilai menghormati dan 
menyayangi antara satu sama lain dalam 
konteks agama Katolik. 

 “Sebagai seorang wanita, saya sukar un-
tuk meluahkan fikiran. Melalui kursus ini, 
pasangan saya lebih tahu menjaga perasaan 
serta menghormati pandangan saya.

Kini saya tahu, Gereja Roman Kato-
lik sangat mengambil berat tentang proses 
perkahwinan ini. Jadi, saya berasa lebih se-
lamat dalam mengekalkan perkahwinan saya 
dengan pasangan saya. 

Selepas kursus maya itu, Fr David dan 
Fr Stephen Esguerra memimpin Sakramen 
Pengakuan dan sebagai penutup kepada kur-
sus tersebut. 

Ulang Tahun Pentahbisan Imamat ke-25 Fr Lazorous Uhin

KENINGAU: “Seorang paderi haruslah 
aktif dalam komunitinya, mengapa? Ker-
ana kita mempunyai misi, iaitu membawa 
dan menghadirkan kerajaan Tuhan kepada 
umat,” kata Uskup Cornelius Piong sema-
sa menyambut Ulang Tahun Jubli Perak 
Kepaderian Fr Lazorous Uhin pada 11 No-
vember.

Uskup Cornelius juga memimpin Misa 
Kudus Ulang Tahun Pentahbisan Ima-
mat Fr Lazorous yang ke-25 di Katedral 
St.Francis Xavier Keningau. Prelatus itu 
turut dibantu oleh Fr.Bonaventure Unt-
ing, Fr.Wilfred James, Fr.David Gasikol, 
Fr.David Mamat, Fr.Joseph Gapitang, 
Fr.Charles Chiew, Dikon Morti dan Fr La-
zorous sendiri. 

Semasa homili, Fr.Lazorous mengait-
kan panggilan kepaderiannya dengan 
pembacaan pada hari tersebut iaitu ten-
tang kerajaan Tuhan. Beliau menyatakan 
sepanjang 25 tahun pelayanan imamatnya, 
beliau menyedari betapa pentingnya per-
anan seorang yang bergelar “Paderi” 
dalam menyebarkan kerajaan Tuhan. 

Semasa sesi ucapan pula, klerus itu 
mengucapkan terima kasih kepada kehad-
iran Bapa Uskup, para paderi, ahli keluar-
ganya dan umat yang datang untuk mem-
beri sokongan. 

Fr Lazorous turut mengongsikan pen-
galaman panggilannya bahawa pada tahap 

awal, ia sangat sukar. 
“Keluarga tidak bersetuju dengan kepu-

tusan saya memasuki seminari. Saya ter-
paksa senyap-senyap bertolak ke Kuching. 
Malah semasa di seminari, saya pernah ga-
gal dalam salah satu subjek pelajaran. Sy-
ukur Fr.Charles Chiew, sentiasa ada untuk 
membantu saya. 

“Semua cabaran itu membuatkan saya 
merasa tidak layak.Namun akhirnya, se-
muanya itu telah menguatkan saya. Ker-
ana akhirnya, seperti dalam Injil Yohanes 
15:16 yang mengatakan, “bukan kamu 
yang memilih Aku, tetapi Akulah yang 

memilih kamu,” kata Fr Lazorus yang kini 
sedang melayani di paroki Katedral St 
Francis Xavier. 

Uskup Cornelius Piong mengungkap-
kan rasa syukur kerana Fr.Lazorous telah 
mendengar dan menyahut panggilan men-
jadi seorang paderi 25 tahun yang lalu. 
“Memang benar Tuhanlah yang meman-
ggil kita, namun Dia bukan sahaja meman-
ggil kita, tetapi Dia juga  menopang kita.” 

Selesai Misa Kudus, turut diadakan ma-
jlis persaudaraan ringkas bersama dengan 
semua yang hadir pada hari tersebut — 
Juanis Marcus

Aku telah memilih kamu

Kursus maya pra-perkahwinan pertama 
di Katedral St Mary 

Vincent Hii dan Yvonne. 

Bryan dan Stephanie

Chrislenos dan Alice



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 21, 2021 

KOTA KINABALU: Gembira dan 
bersyukur kerana 55 peserta Kursus 
Evangelisasi Peribadi (KEP) per-
tama di Sabah telah menamatkan 
pengajian secara online mereka, 
Uskup Agung John Wong menyeru 
mereka bahawa, “Anda bukan sahaja 
lulusan KEP pertama di Sabah tetapi 
ini adalah tanda permulaan misi bagi 
kalian. Jangan lupa membawa Yesus 
di mana sahaja anda berada.”

Uskup Agung John Wong yang 
berucap pada Retret Pengutusan 
KEP 1 pada 12 November turut 
menjelaskan kepada lulusan KEP 1 
bahawa, “Seluruh Gereja Katolik se-
jagat sedang mempersiapkan sinod 
2023 dengan tiga fokus utama iaitu 
Persekutuan, Partisipasi dan Misi. 

Sinod adalah undangan bagi kita 
semua untuk saling berbahagi dan 
mendengarkan kisah pengalaman 
iman agar dapat mendengar bisikan 
Roh Kudus, hingga dapat bersama-
sama melaksanakan misi atau peru-
tusan di dunia ini dengan lebih baik,” 
ucap Uskup Agung John Wong.

Bermula pada 10 Julai lalu dan 
berakhir pada hujung Oktober, KEP 
1 adalah anjuran Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu dengan kerjasama 
dari Keuskupan Melaka-Johor dan 
Keuskupan Bogor, Indonesia.  

Pada mulanya, KEP angkatan per-
tama menerima pendaftaran seramai 
56 orang peserta namun salah se-
orangnya telah menarik diri. 

KEP merupakan kursus yang 
mengajak umat untuk secara ak-
tif dapat ikut mengambil bahagian 
dalam tugas dan panggilan Gereja 
dalam penginjilan, pengudusan dan 
pembaharuan tata dunia. Melalui 
KEP, umat diajak untuk dapat lebih 

menghayati kehidupan Kristian yang 
sejati.

Selain peserta dari Sabah, KEP 
1 juga mendapat penyertaan dari 
Keuskupan Pulau Pinang dan 
Keuskupan Melaka Johor.

Kemuncak kursus ini ialah Per-
ayaan Ekaristi Pengutusan yang dip-
impin oleh Father Nicholas Stephen, 
Penasihat Rohani Komisi Kateketi-
kal Se-Malaysia. 

Kepada 55 orang lulusan KEP an-
gkatan pertama, Fr Nick mengucap-
kan syukur dan tahniah.

“Terima kasih kerana bertahan. 
Dalam keadaan yang tidak menentu, 
masih ada individu yang komited 
mengikuti kursus demi memperk-
enalkan Kristus di kalangan mereka 
yang belum percaya kepada-Nya,” 
kata Fr Nick.

Paderi Paroki St Peter Claver itu 
mengingatkan para lulusan KEP 1 
betapa pentingnya persiapan sebe-
lum keluar mewartakan Injil.

“Tanpa persiapan, tidak ada per-
ayaan. Untuk diutus, pertama-tama, 
kita harus memiliki iman untuk 

disampaikan kepada mereka yang 
belum mengenal Kristus. Ini adalah 
kerana kita akan berhadapan dengan 
penolakan, rintangan, cemuhan dan 
banyak lagi. Ini adalah realiti. Oleh 
itu, sebelum menginjil orang lain, 
tanya diri sendiri, siapa Yesus dalam 
kehidupan kita dan apa yang mahu 
kita wartakan kepada sesama?”

Fr Nicholas juga menyebut Sto 
Fransiskus dari Asissi sebagai peng-
khutbah dan penginjil yang hebat. 
“Teladanilah cara penginjilan Sto 
Fransiskus dari Asissi. Dia bukan sa-
haja mengajak umat untuk kembali 
kepada Tuhan tetapi mengundang 
umat untuk belajar memuliakan 
dan memuji Tuhan dengan melihat, 
menghargai alam semula ciptaan Tu-
han dan sesama manusia.”

Paderi itu menekankan pesan 
Yesus sebelum diangkat ke syurga, 
“Pergilah ke seluruh dunia, berita-
kanlah Injil kepada segala makhluk" 
(Mrk 16:15). Kata 'makhluk’ di sini 
merujuk kepada alam ciptaan Tuhan. 
Selain menghargai sesama manusia, 
semoga kita juga terpesona dengan 

Sang Pencipta yang mencipta bumi 
— tempat tinggal kita bersama.”

Selepas Misa Kudus, Fr Nicholas 
kemudiannya mempersembahkan 
para lulusan KEP 1 untuk diutus oleh 
Uskup Agung John Wong dalam 
talian. 

Sebelum memberkati para lulusan 
ini, Bapa Uskup Agung terlebih da-
hulu bertanya kepada para peserta, 
adakah mereka bersedia membina 
hidup suci selaras dengan Ajaran 
Iman Gereja Katolik. 

Setelah para lulusan menjawab 
dengan lantang, “Ya”, satu per-
satu satu nama para peserta yang 
memegang Alkitab, disebut oleh 
Bapa Uskup Agung lalu diutus dan 
diberkati. 

Selepas upacara pengutusan, 
tenaga pengajar Keuskupan Bo-
gor, Keuskupan Melaka-Johor dan 
Uskup Agung John Wong menyam-
paikan ucapan masing-masing.

Uskup Paskalis dari Bogor, 
dalam ucapannya yang dibacakan 
oleh Romo Yohanes, mengatakan, 
“Semoga lulusan KEP pertama ini  
benar-benar menghayati dan me-
megang apa yang dipelajari. Pada 
hari anda diutus, anda bukan sekadar 
menerima Kitab Suci tetapi jadikan-
lah Alkitab sebagai sumber peng-
etahuan. Baca, hayati dan percay-
alah apa yang kalian perolehi dalam 
Kitab Suci.”   

Msgr Peter Ng, penasihat KEP di 
Keuskupan Melaka-Johor juga gem-
bira dan bersyukur kerana KEP kini 
telah memasuki Sabah. 

Di Keuskupan Melaka-Johor, kur-
sus ini telah pun bermula sejak tahun 
2017 dan telah melatih ramai lulusan 
KEP. 

Lulusan  angkatan pertama 
KEP , diseru terlibat  aktif 
dalam proses sinodal

KUALA LUMPUR: Keluarga: Jalan 
Menuju Kekudusan (1 Kor 12:12) 
telah dipilih sebagai tema pesan Hari 
Minggu Kateketikal 2022. 

Presiden Episkopal Komisi 
Kateketikal SeMalaysia, Uskup 
Agung Julian Leow, mengatakan 
tema itu menekankan peranan pent-
ing dan tidak boleh diganti yang di-
mainkan oleh ibu bapa dan keluarga 
dalam pembentukan iman. 

“Ibu bapa bertanggungjawab 
dalam mendidik iman anak-anak 
mereka dalam iman pada hari 
perkahwinan mereka, dan berper-
anan sebagai katekis utama dalam 
keluarga.  

"Sesungguhnya, keluarga adalah 

tempat sebenar untuk katekesis,” ujar 
Uskup Julian dalam surat yang diter-
bitkan pada awal November. 

Katanya, usaha yang dilakukan 
oleh katekis di paroki, walaupun 
penting dan patut diberi perhatian, 
hanya dapat membantu dan menam-
bah tetapi tidak pernah mengganti-
kan katekesis di rumah.

“Seperti yang dinyatakan oleh Sto 
Yohanes Paulus II, “Katekesis ke-
luarga mendahului, mengiringi dan 
memperkaya semua bentuk kateke-
sis” (Catechesi tradendae, 68). Ini 
adalah peringatan bukan sahaja un-
tuk ibu bapa dan keluarga, tetapi un-
tuk semua ahli Gereja.

Selain Pesan Hari Minggu Kateke-

tikal, Komisi Kateketikal SeMalaysia 
juga telah  menyediakan poster yang 
mengetengahkan acara tersebut, Kit 
Hari Minggu Kateketikal dan Upac-
ara Pengutusan bagi Katekis yang 
boleh diperolehi dalam Bahasa Ma-
laysia, Inggeris, Tamil dan Cina.

Pada tahun ini, tema Hari Minggu 
Kateketikal ialah, “Komuniti Paroki: 
Ejen Iman, Harapan & Kasih”.

Hari Minggu Kateketikal ber-
mula sebagai satu peluang bagi para 
Katekis, ibu bapa dan penjaga un-
tuk memberikan semula komitmen 
mereka terhadap misi katekisis, dan 
merayakan serta memperkasakan 
panggilan mereka sebagai komuniti 
beriman.

Hari Minggu Kateketikal 2022 pilih tema Keluarga: Jalan menuju kekudusan 

Pasar lambak 
Gereja Visitation 

untuk orang 
terabai, sakit 

SEREMBAN: Pasar percuma/lam-
bak yang diadakan di Pusat Katolik 
Gereja  Visitation pada 30 dan 31 
Oktober lalu berjaya mengumpul 
RM4027.00.

Wang ini akan disalurkan ke 
dalam tabung Pelayanan Pemban-
gunan Insan Integral Paroki Visita-
tion untuk meneruskan kerja-kerja 
mendekati golongan yang memer-
lukan.

Semua barangan yang diberikan 
diperoleh daripada projek Laudato 
Si, projek 3R (Reduce, Reuse & 
Recycle) paroki dan juga daripada 
beberapa umat beriman yang me-
nyokong usaha ini. Barangan yang 
diberikan terdiri daripada pakaian, 
perhiasan, buku, barangan rumah, 
beg, kasut, permaidani, peralatan 
elektrik dan dua batang pokok 
Krismas.

Selama lapan hari, para sukarela-
wan bekerja tanpa lelah untuk men-
jayakan  Pasar Lambak tersebut. 
Lawatan sekali sekala Fr Xavier 
Andrew juga memberi semangat 
kepada mereka. 

Pasar lambak ini sebenarnya 
untuk menjemput anak-anak ang-
kat PHDM dan FIN untuk datang 
membeli-belah untuk barangan 
yang mereka perlukan, yang di-
tawarkan pada harga yang sangat 
rendah. Ada sesetengah barangan 
diberikan secara percuma, teru-
tamanya pakaian.


