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GLASGOW, Scot-
land: “Golongan 
muda, yang sejak 

beberapa tahun kebelakan-
gan ini telah mendesak kita 
untuk bertindak, hanya 
akan mewarisi planet ber-
dasarkan keputusan yang 
kita buat pada hari ini.”

Pada 2 November lalu, Sri Paus 
Fransiskus telah menegaskan hal 
tersebut kepada para pemimpin 
dunia yang menghadiri sidang ke-
muncak iklim Pertubuhan Bangsa-
Bangsa Bersatu.

"Sekarang adalah masa un-
tuk bertindak segera, berani, dan 
bertanggungjawab. Sekurang-
kurangnya, kita harus  menye-
diakan masa hadapan di mana ke-
luarga manusia berada pada tahap 
dapat melindungi serta menjaga 
diri mereka dan alam ciptaan Tu-
han,” kata Sri Paus Fransiskus 
dalam perutusan yang disampai-

kan oleh Kardinal Pietro Paro-
lin, ketua delegasi Takhta Suci 
ke Persidangan Perubahan Iklim 
2021(COP26), PBB.

Sejak dipilih menjadi penerus 
Takhta Sto Petrus pada tahun 2013, 
Bapa Suci Fransiskus tidak pernah 
berhenti menyeru tentang usaha 
melindungi alam ciptaan Tuhan. 
Malah, prelatus itu juga  menge-
luarkan ensiklik Laudato si’ pada 
2015, menjelang Persidangan Pe-
rubahan Iklim PBB di Paris, yang 
membincangkan  Perjanjian Paris.

Dalam perutusan bertarikh 29 
Oktober dan ditujukan kepada 
Alok Sharma, presiden COP26, 
Bapa Suci berkata bahawa be-
liau memang berharap agar dapat 
menghadiri persidangan yang di-
adakan pada 31 Oktober hingga 12 
November, tetapi “tidak mungkin.”

“Ketika Persidangan Glasgow 
bermula, kita semua sedar bahawa 
ia mempunyai tugas penting un-
tuk menyatakan kepada seluruh 

masyarakat antarabangsa, untuk 
melihat sama ada wujud kemahuan 
politik bagi menumpukan kepada 
sumber manusia, kewangan dan 
teknologi yang lebih besar bagi 
mengurangkan kesan negatif peru-
bahan iklim dan membantu negara 
yang miskin,” kata Sri Paus. 

“Pada masa yang sama, tugas 
ini perlu dilaksanakan di tengah-
tengah pandemik yang hampir dua 
tahun telah memusnahkan keluar-
ga manusia kita. COVID-19 telah 
membawa tragedi besar tetapi ia 
juga telah mengajar kita bahawa, 
jika kita ingin berjaya mengatasi 
wabak itu, tidak ada alternatif: kita 
semua mesti memainkan peranan 
dan bekerjasama dalam menyahut 
cabaran ini.”

Sri Paus menegaskan bahawa 
solusi perubahan iklim adalah 
mematuhi Perjanjian Paris, den-
gan melaksanakan tanggungjawab 
masing-masing. Matlamat ini me-
mang sebuah cita-cita tinggi dan 

tidak boleh ditangguhkan lagi. Hari 
ini terpulang kepada anda untuk 
membuat keputusan yang wajar.”

“COP26 boleh dan harus mena-
warkan sumbangan yang berkesan 
kepada pembinaan masa depan 
di mana tindakan harian dan 
pelaburan ekonomi dan kewan-
gan benar-benar dapat melindungi 
martabat kehidupan dan berperike-
manusiaan untuk lelaki dan wanita 
hari ini dan esok, untuk ‘planet’ 
yang sihat.”

Prelatus itu mengatakan  bahawa 
dunia sedang menghadapi “peruba-
han zaman” di mana negara yang 
lebih kaya mempunyai kewajipan 
untuk memimpin dalam perubahan 
iklim,  penyahkarbonan, menggal-
akkan “ekonomi pekeliling” dan 
membantu negara yang miskin 
mengurangkan kesan perubahan 
iklim.

Beliau menyatakan bahawa Ne-
gara Vatikan komited untuk men-
capai pelepasan karbon sifar men-

jelang 2050.
Malah, pada 4 Oktober lalu, 

Sri Paus Fransiskus bersama 
pemimpin-pemimpin agama lain 
telah menandatangani kenyataan 
bersama di Vatikan yang merayu 
negara-negara untuk “mencapai 
pelepasan karbon bersih-sifar sece-
pat mungkin.

Tegasnya, “Kedukaan akibat 
pandemik COVID-19 dan fenom-
ena perubahan iklim adalah setand-
ing dengan akibat-akibat disebab-
kan oleh konflik global.”

"Pada masa yang sama, kita 
harus menyedari bahawa ia juga 
melibatkan krisis hak kanak-kanak 
dan, dalam masa terdekat, penda-
tang akibat bencana alam sekitar 
akan lebih ramai berbanding pelar-
ian akibat peperangan dan konflik."

“Sekarang adalah masa untuk 
membuat keputusan agar mereka 
mempunyai harapan dan keper-
cayaan untuk masa hadapan!” — 
CNA 

Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan 
tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari 
yang sebenarnya, tetapi ke dalam syurga sendiri untuk meng-
hadap hadirat Tuhan guna kepentingan kita. 

Dan Ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersem-
bahkan diri-Nya sendiri, sebagaimana Imam Besar setiap ta-
hun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan 
darahnya sendiri. 

Ibrani 9: 24-25

VATIKAN: Pada bulan Novem-
ber ini, Sri Paus Fransiskus  me-
minta dunia untuk menyertainya 
dalam berdoa untuk orang yang 
mengalami kemurungan dan lesu 
akibat depresi, beban kerja dan  
keletihan.
“Beban kerja terlampau banyak 
dan tekanan menyebabkan ramai 
orang mengalami keletihan yang 

melampau,” tulis Sri Paus. “Kes-
edihan, sikap acuh tak acuh, dan 
keletihan rohani perlahan-lahan 
mendominasi kehidupan orang 
ramai, yang terlalu sarat akibat 
tuntutan kehidupan hari ini.”

Kadar kebimbangan, kemurun-
gan dan keletihan telah meningkat 
secara mendadak dalam beberapa 
tahun kebelakangan ini lebih-

lebih lagi pada musim pandemik 
ini. Data terkini dari kaji selidik 
McKinsey & Co. menunjukkan 
bahawa 42 peratus pekerja wanita 
dan 35 peratus lelaki melaporkan 
kerap rasa letih atau  selalu lesu 
di tempat kerja—di mana men-
ingkat  sebanyak 10 peratus dan 
tujuh peratus pada tahun 2020-an. 

“Mari kita cuba mendekati den-

gan mereka lesu, mereka yang 
terdesak, tanpa harapan,” ujar in-
tensi Sri Paus. 

“Sama-samalah kita mendoa-
kan orang-orang yang menderita 
akibat depresi atau kelesuan agar 
mereka dapat dibantu dan semoga 
bantuan kita dapat menguatkan 
kembali semangat mereka.” — 
CNA 

Masa untuk keputusan segera, konkrit dan berani dalam hal perubahan iklim demi masa hadapan generasi akan datang. 

Lesu, depresi, tertekan? Sri Paus mendoakan anda

Hadiahkan 
planet sihat 
untuk generasi 
masa hadapan



Perkara yang terikat 
dan terlerai

Untuk memberitahu seseorang, 
dengan sepenuh hati, 'Saya 

mencintai mu’ adalah hampir sama 
dengan mengatakan, 'Kamu tidak 
akan mati. Ahli falsafah abad 
kedua puluh Gabriel Marcel menu-
lis kata-kata tersebut di mana beliau 
sebenarnya menggemakan kata-
kata yang ditulis lima ratus tahun 
sebe lumnya  o leh  B les sed 
Magdalen Panattieri, seorang 
Tertiari Dominican, yang menulis 
kepada seorang kawan, 

Saya tidak boleh gembira di 
syurga jika engkau tidak berada di 
sana. Apatah lagi, kedua-dua 
Marcel dan Panattieri menggemak-
an kata-kata yang pernah diucap-
kan oleh Yesus dua ribu tahun yang 
lalu: Apa sahaja yang anda ikat di 
bumi akan terikat di syurga; apa 
yang kamu lepaskan di dunia akan 
terlepas di syurga.

Apakah yang dimaksud-
kan dengan “mengikat dan 
melepaskan”?Antara lain, ini ber-
makna bahawa sebagai orang 
Kristian, sebagai ahli Tubuh Kris-
tus, seperti Yesus semasa hidup di 
bumi ini, kita mempunyai kuasa 
untuk menyalurkan belas kasi-
han dan pengampunan Tuhan dan 
menjadi sarana penyelamat yang 
menghubungkan orang lain kepada 
keluarga Tuhan. Jika seseorang 
dihubungkan kepada kita, dia di-
hubungkan kepada Kristus dan ke-
pada komuniti keselamatan.

Dalam penulisan sebelum ini, 

saya pernah menggunakan contoh 
ini sebagai ilustrasi. Bayangkan 
anda mempunyai anak, pasangan, 
atau rakan yang tidak pergi ke 
gereja, yang tidak peduli atau anti 
agama. 

Dia seolah-olah telah memisah-
kan dirinya daripada komuniti beri-
man. Walau bagaimanapun, selagi 
anda mencintai orang itu (dan dia 
tidak menolak cinta anda) dia tidak 
akan ‘hilang’ atau ‘terlepas’. 

Selagi ikatan cinta wujud antara 
dia dan anda, dia tetap berhubung 
dan berkait kepada Tubuh Kristus 
dan kepada komuniti keselamatan, 
dan inilah yang dimaksudkan oleh 
Gabriel Marcel apabila dia berkata 
bahawa apabila kita mengatakan 
kepada yang lain ‘Saya sayang 
kamu’ samalah mengatakan ‘Kamu 
tidak akan mati selama-lamanya.’

Hampir setiap kali saya menulis 
mengenai perkara ini, saya telah di-
cabar mengenai ortodoksinya (wa-
laupun tidak pernah dicabar oleh 
ahli teologi profesional atau uskup). 

Selalunya, cabaran ini datang 
dalam satu daripada dua cara. Satu 
pihak menyuarakan bantahan ini: 
Bagaimana anda boleh mengata-
kan ini? Hanya Kristus yang mem-
punyai kuasa untuk melakukan ini! 
Ironinya, itu menjawab soalannya 
sendiri. Memang benar, hanya Kris-
tus yang mempunyai kuasa untuk 
melakukan ini, tetapi kita adalah 
tubuh Kristus.

Bukan kita tetapi Kristus yang 

melakukan ini. Kumpulan kedua 
membantah dengan mengatakan 
bahawa mereka mendapati konsep 
adalah mengarut: Bagaimana ini 
boleh benar? Jika ia benar, ia terlalu 
bagus untuk menjadi kenyataan! 
Tetapi, bukankah itu sebenarnya 
penerangan yang tepat tentang 
inkarnasi? Ia terlalu bagus untuk 
menjadi kenyataan! Inkarnasi mem-
beri kita kuasa itu dan akibatnya, 
seperti Blessed Magdalen Panat-
tieri, kita mempunyai kuasa untuk 
memberitahu Tuhan bahawa sy-
urga kita perlu dimasukkan dengan 
orang-orang yang kita kasihi.

Mungkin cabaran yang lebih se-
rius adalah berikut: Kepada siapa 
sebenarnya kuasa ini diberikan? Bu-
kankah ia diberikan secara eksplisit 
kepada Petrus, sebagai Vikaris Kris-
tus, dan dengan lanjutan kepada 

gereja institusi dalam kuasa sakra-
mennya, berbanding ia diberikan 
kepada setiap Kristian yang ikhlas?

Sekali pandang pada Injil Matius 
(bab 16) nampaknya menunjukkan 
bahawa ia diberikan secara eksklusif 
kepada Petrus. Konteksnya seperti 
berikut: Petrus baru saja membuat 
pengakuan iman yang kuat, berka-
ta kepada Yesus, “Engkau adalah 
Kristus, Anak Tuhan yang hidup.”

Sebagai balasan, Yesus berkata 
kepadanya, “Engkau adalah Petrus, 
dan di atas batu karang ini Aku akan 
membina umat-Ku. Dan pintu-pintu 
neraka tidak akan dapat mengalah-
kannya. Aku akan memberikan 
kepadamu kunci kerajaan syurga; 
apa yang kamu ikat di dunia ini 
akan terikat di syurga, dan apa yang 
kamu lepaskan di dunia ini akan ter-
lepas di syurga.

Jadi, adakah hal mengikat dan 
meleraikan dikhaskan secara ek-
sklusif untuk Petrus sahaja? Tidak, 
sebaliknya melalui Petrus, hak ini 
diberikan kepada seluruh jemaat 
dan kepada setiap orang yang mem-
buat pengakuan iman yang sama 
seperti yang dilakukannya. 

Ia diberikan kepada setiap orang 
yang mengaku bahawa Yesus ada-
lah Kristus, Anak Tuhan yang 
Hidup kerana pengakuan iman dan 
cinta inilah yang menjadikan “batu 
karang” yang tidak dapat dikalah-
kan oleh kuasa, termasuk neraka 
itu sendiri. Apabila kita membuat 
pengakuan iman yang sama yang 

dibuat Petrus, kita juga menjadi 
batu karang, dengan kuasa untuk 
mengikat dan melepaskan.

Dalam membuat pengakuan 
iman, kita menjadi ahli Tubuh Kris-
tus dan kemudian, seperti yang 
berlaku dengan Yesus semasa Dia 
hidup di bumi, apabila orang me-
nyentuh kita, mereka menyentuh 
Kristus. Lebih-lebih lagi, seperti 
yang Yesus yakinkan kepada kita, 
“sesiapa yang percaya kepada-Ku 
akan melakukan pekerjaan yang 
sama seperti yang Aku lakukan 
sendiri, dan akan melakukan peker-
jaan yang lebih besar lagi.” (Yo-
hanes 14, 12).

Cinta adalah kuasa utama dalam 
kehidupan. Tuhan adalah cinta, 
dan pada akhirnya, yang kekal dan 
tidak berlalu hanyalah cinta. Se-
bagai manusia yang mempunyai 
keterbatasan, di luar sebarang per-
timbangan iman, kita merasakan 
kekuatannya, sebagai sesuatu yang 
akhirnya dapat menahan segala-
galanya. Cinta adalah batu! Ini ada-
lah dua kali ganda kes apabila ia 
berlaku di dalam inkarnasi. 

Cinta adalah batu di mana Yesus 
membina gereja-Nya. Oleh itu, apa-
bila kita mengasihi seseorang dan 
dia membalas cinta kita, menjadi 
anggota tubuh Kristus, memberi 
kita kuasa untuk berkata, syurga 
saya termasuklah orang–orang yang 
dikasihi. — Hakcipta Terpelihara 
1999-2021@Fr Ron Rolheiser 

“Wang adalah akar kepada 
s e m u a  k e j a h a t a n , ” 

demikian ungkapan yang sering 
kita dengar apabila orang mulai 
memperkatakan tentang wang. 

Maka tidak hairanlah ramai 
umat Katolik berpendapat bahawa 
wang adalah suatu topik yang 
seharusnya tidak dimasukkan ke 
dalam khutbah mingguan, kerana 
merasakan ia tidak mempunyai 
nilai kerohanian serta tidak layak 
dihubung kaitkan dengan pujian 
dan penyembahan. 

Ada juga yang menyatakan 
bahawa salah satu sebab mengapa 
orang tidak mahu datang ke gereja 
disebabkan oleh isu wang. Namun 
berdasarkan Injil hari ini, nampak-
nya Yesus tidak melihat adanya 
p e r t e n t a n g a n  d i  a n t a r a , 
“Menghadapi peti persembahan 
dan memperhatikan bagaimana 
orang banyak memasukkan wang 
ke dalam peti itu” (ay 41), dengan 
mewartakan Kerajaan Tuhan.

Lagi pun, sekiranya agama 
mahu membicarakan tentang 
keperluan, harapan dan segala ker-
isauan kita, maka kita perlu ber-
cakap tentang perlunya wang, yang 
meskipun akar kepada segala 
mas a l ah  keh idupan  k i t a . 
“Berapakah harganya…?” adalah 
pertanyaan yang selalu bermain-
main di kepala dan di bibir kita 
setiap hari. Saya pasti para paderi 

dan tentunya Bapa Uskup mengal-
ami betapa beratnya beban yang 
dipikul oleh mereka dalam men-
tadbir Gereja dan keuskupan kita, 
khususnya dalam hal yang memer-
lukan wang.

Menurut Injil hari ini, terdapat 
dua kelas orang yang memberi 
derma wang kepada gereja. Orang-
orang kelas pertama adalah orang-
orang kaya daripada golongan 
“ahli-ahli Taurat” yang menurut 
Yesus, “Suka duduk di tempat ter-
depan di rumah ibadat dan di tem-
pat dalam perjamuan, yang menel-
an rumah janda-janda (mengambil 
keuntungan), sedang mereka 
mengelebui mata orang dengan 
doa yang panjang-panjang” (ay 
38-40).

Orang-orang kelas kedua adalah 
orang-orang miskin yang diwakili 
oleh janda miskin tersebut. 
Sementara Yesus duduk mengha-
dapi peti persembahan, Yesus 
melihat orang-orang kaya mema-
sukkan wang yang banyak ke 
dalam peti persembahan sedang-
kan janda miskin tersebut mema-
sukkan hanya “dua peser iaitu iaitu 
satu duit” (ay 42). Yesus memuji 
janda itu kerana telah mempersem-
bahkan semua wang miliknya 
sedangkan orang-orang kaya pula  
hanya memberi dari kelimpahan-
nya.

Orang-orang Saduki yang 

menelan rumah janda-janda dan 
janda-janda miskin yang diperalat-
kan oleh orang-orang Saduki itu, 
mewakili dua kelas orang yang ter-
dapat di dalam masyarakat kita. 

Anehnya pula, orang-orang 
kelas pertama yang seharusnya 
menjaga orang-orang kelas kedua, 
malah “harapkan pagar, pagar 
makan padi.” 

Orang kelas kedua, iaitu orang-
orang kebiasaan, miskin bagaikan 
ayam, “Kais pagi makan pagi,” 
tetapi berbuat banyak untuk sesa-
manya dan mendapat pujian dari-
pada Tuhan kerana dengan tulus 
ikhlas memberi derma segala apa 
yang mereka miliki.

Di dalam kehidupan harian kita, 
tidak terlalu sukar menemukan 
kedua-dua golongan orang terse-
but. Seperti orang-orang Saduki 
yang suka menyalahgunakan 
kuasa, kita dapat menemukan 
orang-orang (contoh sahaja) yang 
seharusnya menegakkan  hukum, 
tetapi mereka sendiri melangar 
hak-hak asasi manusia. 

Para pemilik dan pengurus bank 
yang seharusnya mengurus dan 
menjaga wang para penabung, 
malah mereka sendiri terlibat di 
dalam pelbagai komplot penguru-
san kewangan secara haram yang 
melibatkan wang para penabung. 

Demikian juga dengan para ahli 
politik, para pemungut hasil dan 

pelbagai cukai. Mereka seringkali 
mengganggu, menyerbu dan mem-
beri tekanan bukan memberi ban-
tuan, nasihat atau memberi pilihan 
yang lain. Memang masih banyak 
lagi penyalahgunaan kuasa di luar 
sana, namun apa kurangnya di 
dalam Gereja kita sendiri malah di 
dalam keluarga. 

Orang kelas kedua diwakili oleh 
janda miskin tersebut. Merekalah 
yang mengalami pelbagai keadaan 
ketidakadilan, tekanan dan gang-
guan yang tidak seharusnya terjadi 
pada mereka. 

Seharusnya mereka mempunyai 
sebab untuk marah kepada orang-
orang golongan kelas pertama. 
Namun mereka melakukan juga 
yang terbaik dan terus bermurah 
hati terhadap Tuhan dan sesaman-
ya walaupun mengalami pelbagai 
tekanan daripada golongan kelas 
pertama. Mereka dapat bersikap 
demikian dengan penuh keikhlasan 
disebabkan mereka telah menemu-
kan jaminan keselamatan dan 

kedamaian hati. 
Menurut hemat saya, Injil hari 

ini bukanlah mahu mempermalu-
kan orang-orang kaya untuk mend-
erma lebih banyak kepada Gereja 
dan badan-badan amal, tetapi seb-
agai suatu penggilan bagi kita 
semua untuk bersikap lebih der-
mawan. 

Setiap hari kita dipanggil untuk 
membuat pilihan. Sama ada kita 
berpihak pada orang Saduki itu 
atau pada janda miskin tersebut. 
Memang kita tidak boleh bersikap 
berkecuali dalam hal ini sebab 
Yesus telah memberi pilihan-Nya 
yang jelas. Jika kita berpihak pada 
janda miskin tersebut, maka kita 
akan berpihak pada Tuhan.

Maka, apapun kedudukan kita 
masing-masing ketika ini, setiap 
kita seharusnya memberikan perse-
mbahan kita. Ianya akan lebih ber-
makna lagi jika pemberian kita itu 
lahir dari semangat yang tulus ikh-
las sebab “Tuhan mengasihi orang 
yang memberi dengan sukacita” 

HARI MINGGU BIASA
KE-32 TAHUN B 

1 RAJA 17:10-16 
IBRANI 9:24-28 

INJIL MARKUS 12:38-44

Tuhan mengasihi mereka yang memberi dengan sukacita 
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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: Saya telah mendirikan rumahtangga 

selama 12 tahun, tetapi belum dikurniai anak. 
Suami saya penganut Seventh Day Advent dan 
saya Katolik. Kami telah mencuba pelbagai cara 
dan menjalani rawatan di hospital, berdoa di 
shrine sehingga kami malas untuk berusaha lagi. 
Suami mencadangkan agar kami mengambil 
anak angkat tetapi hati saya belum terbuka dan 
masih berharap agar Tuhan  memberi keturunan 
kepada kami. Bagaimana pandangan Father? — 
Anita 

Jawaban: Saya bangga dengan kehiduapan anda 
berdua yang dipandu oleh kesetiaan dan cinta kasih 
di tengah-tengah cabaran dan tanpa kehadiran anak. 
Pertanyaan Puan membuat saya yakin bahawa cinta 
kasih di antara Puan dan suami memang murni dan 
mempunyai dasar kebaikan. 

Mempunyai anak memang berkat Tuhan. 
Mempunyai anak adalah karunia bebas yang beker-
jasama dengan kehendak bebas manusia seiring 
dengan perjalanan perkahwinannya. Manusia tidak 
sepenuhnya berkuasa atas anak-anak yang 
dianugerahkan Tuhan.

Saya belum mengetahui berapa usia Puan seka-
rang. Apakah Puan sudah memasuki usia lewat 
hamil dan melahirkan (40 tahun ke atas) atau 
adakah Puan  masih berada di usia produktif untuk 
hamil? 

Jika sudah di atas 40 tahun, maka Puan perlu 
membuka diri untuk memiliki anak melalui bebera-
pa cara; mungkin mengambil anak angkat atau 

meminta nasihat dengan doktor tentang rawatan 
kesuburan.  

Pengambilan anak angkat di Malaysia kelihatan 
remeh tetapi ia tidaklah serumit mana. Dua jenis 
pengambilan anak angkat di Malaysia ialah sama 
ada melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat atau 
pusat-pusat perlindungan kanak-kanak dari organ-
isasi Gereja atau terus daripada ibu bapa kandung 
yang mahu menyerahkan anak mereka dibesarkan 
oleh orang lain. Kedua-duanya memerlukan proses 
undang-undang demi kebaikan ibu bapa angkat dan 
anak yang bakal diambil itu juga.

Pengambilan anak angkat tidak dilarang Gereja 
kerana adalah baik untuk menyejahterakan dan 
merawat anak-anak kehilangan ibu bapa.  

Bagi saya, Puan dan suami perlu berkomunikasi 
dengan baik akan keputusan ini. Cuba catat dan 
analisis pertimbangan-pertimbangan kalian berd-
ua. Untuk mengambil anak angkat, sangat baik  
kalau kedua-dua pihak terlibat aktif; bukan salah 
satunya, supaya tanggung jawab diambil berdua, 
termasuk kesan dan akibat memiliki anak angkat 
yang boleh mengubah rutin anda berdua secara 
tiba-tiba.

Jangan terburu-buru mengambil anak angkat ker-
ana ia menyangkut seluruh hidup keluarga, meli-
batkan ramai orang, mempengaruhi hubungan anta-
ra anggota keluarga (Anda, suami, dan anak ang-
kat). Oleh itu, perlu dipertimbangkan dan diperha-
lusi jika memilih untuk mengambil anak angkat. 
Persiapan jangka panjang dan pendek harus dilaku-
kan. Hal kedua yang sama pentingnya adalah: jika 

Puan masih berasa berat hati mengambil anak ang-
kat, anda perlu mengutarakan hal ini kepada suami. 

Memiliki anak bukan satu-satunya kebahagiaan 
namun memiliki anak sendiri adalah sukacita. 
Kebahagiaan anda berdualah yang utama. Harus 
dipastikan bahawa hubungan anda sebagai suami 
isteri tidak terganggu.

Bersikap realiti boleh membuat anda dan suami 
mengalami hubungan yang lebih baik. Cubalah 
mendengar suara suami, mengapa dia ingin 
mengambil anak angkat. Mendengar dengan hati 
akan lebih menghasilkan pengertian terhadap 
pasangan Puan. Jikalau Puan berkeras untuk 
mempnyai anak sendiri, pastikan  juga anda men-
gatakan hal ini dengan jelas kepada  suami, kerana 
anda akan mengusahakannya bersama.

Kalau sudah diputuskan, untuk mengambil anak 
angkat, maka Puan harus sungguh-sungguh mem-
besarkan dan mengasihi anak angkat seperti anak 
Puan sendiri, kembangkanlah rasa keibuan itu mel-
alui anak yang akan diambil. 

Jika kelak Puan mengambil anak angkat, dan jika 
anak angkat itu dibesarkan dengan penuh kasih 
sayang, kelak Puan boleh berharap kebaikan juga. 
Anak yang Puan ambil pernah mengalami masa  
pembuangan, jangan sampai pengalaman ini teru-
lang bersama Puan. 

Ada seni dalam setiap cerita kehidupan. Anda 
tinggal memilihnya. Berdoalah kepada Tuhan agar 
Dia memberikan tuntunan dan pendampingan. 
Tuhan memberkati! — Father Alexander Edwin 
Santoso MSF, hidupkatolik.com

Mengambil anak angkat

Anak muda Nabawan, ditahbis jadi 
dikon di Keuskupan Keningau 
KENINGAU: Nabawan, sebuah pekan 
yang terletak di bahagian pendalaman  dan 
bersebelahan dengan Wilayah Kalimantan 
Utara, Indonesia, disebut oleh Uskup Cor-
nelius Piong pernah mengalami kekurangan 
pelayan Katolik.

"Dahulu sedikit sahaja umat yang melaya-
ni di Nabawan, tetapi dengan usaha pengin-
jilan berterusan, seperti biji sesawi, kerajaan 
Tuhan berkembang perlahan-lahan, dan buk-
tinya, adalah pentahbisan dikon pada hari 
ini,” kata Uskup Cornelius. 

Pada 30 Oktober 2021, Seminar Bede 
Morti Lambutan berasal dari Nabawan telah 
ditahbis menjadi dikon di Dataran Keusku-
pan Keningau. 

Memilih tema, “Kasih seorang Sahabat” 
yang dipetik dari Yohanes 15:13 sebagai 
tema upacara pentahbisan dikon, perayaan 
Ekaristi dipimpin oleh Uskup Cornelius 
Piong dengan jemputan mengikut SOP.

Dilahirkan pada 26 Mei 1991 dan mener-
ima Sakramen Pembaptisan melalui Inisiasi 
Kristian Dewasa (IKD) pada 25 Mei 2008, 
Dikon Morti pernah bersekolah di SRK Pe-
kan Nabawan, SMK Nabawan, SMK Ken-
ingau.

Beliau juga pernah memiliki pekerjaan 
yang baik sebagai kerani dan pengurus stor 
di Sabah Land Development Board (SLDB) 
dari tahun 2011-2012.

Pembentukan di Seminari pula bermula 
pada tahun 2013 di Catholic Diocesan Cen-
tre (CDC), seterusnya Tahun Inisiasi pada 
tahun 2014 di St.Peter College, Kota Kina-
balu sebelum menjalani Tahun Falsafah dan 
Teologi pada tahun 2015 di Kolej Seminari 
Tinggi Sto Petrus, Kuching Sarawak.

Dikon Morti juga telah menjalani pelba-
gai latihan pastoral seperti Legion of Mary, 
Charismatic Renewal Movement and Chil-
dren Liturgy, Hospital Sentosa, Cheshire 

Home, Home of Peace, Youth Ministry for 
CYM St.Barnabas, Kg.Skiat Lama, Bau, 
Campus Ministry Archdiocese of Kuch-
ing, Gereja St.Theresa, Tambunan, Gereja 
St.Anthony Bintulu, Sarawak dan Gereja 
Katedral St.Francis Xavier, Keningau.

Semasa ucapannya, Dikon Morti mengu-
capkan terima kasih kepada semua yang ter-
libat dalam pembentukannya.

Katanya, “Kita tahu panggilan itu adalah 
Misteri, namun kerana semangat komuniti 
yang sering membantu saya sehingga saya 
dapat merungkai misteri panggilan itu. Anda 
semua adalah sahabat. Sahabat yang meman-
carkan Kasih Kristus,” jelas Dikon Morti.

Uskup Cornelius Piong pula mengucapkan 
syabas kepada Dikon Morti dan menyeru se-
mua pihak agar terus membantu Dikon Mor-
ti terutamanya dalam doa agar beliau dapat 
ditahbis pula menjadi paderi. —  Juanis bin 
Marcus

TAMBUNAN: Ramai umat yang sering 
mempertanyakan tentang sumbangan-sum-
bangan (stipendium) dan pelbagai soalan 
sempena peringatan arwah pada bulan Nove-
na. Oleh itu, Father Rudolf Joannes, Paderi 
Paroki St Theresa, Tambunan, menyampai-
kan katekesis singkat bagi menjawab perso-
alan-persoalan tersebut melalui platform FB 
Keuskupan Keningau. 

Fr Rudolf menjelaskan bahawa setiap Ger-
eja misalnya denominasi Protestan dan Kato-
lik, mempunyai sistem pentadbiran sendiri. 
Bagi gereja Protestan mereka mengamalkan 
sepersepuluhan di mana pendapatan bulanan 
mereka dipotong dan didermakan kepada 
gereja mereka. 

Namun dalam Gereja Katolik, istilah sep-
erpuluhan tidak diamalkan. Gereja Katolik 
mengajar dan mendidik umat agar sentiasa 
bersikap siap sedia untuk selalu berpartisi-

pasi menyokong gereja. 
Dalam Hukum Kanonik, dengan cara kita 

sendiri, umat Katolik dipanggil untuk men-
jalankan tiga tugasan Yesus iaitu imam, nabi 
dan raja. Sebagai umat Tuhan, kita mempu-

nyai kewajiban dan hak kita sebagai umat 
Tuhan iaitu mengambil bahagian dalam me-
nyokong karya kerasulan dengan usaha kita 
sendiri mengikut kesanggupan kita masing-
masing. 

Berkenaan sumbangan dalam Misa, Ger-
eja Katolik mendapat sumbangan umat dari 
koleksion semasa Misa dan perayaan-per-
ayaan liturgi yang lain. Di Keuskupan Ken-
ingau, semua stipendeum diserahkan kepada 
Gereja 

Apakah tujuan stipendium ini? Sumban-
gan yang diberikan kepada Gereja untuk 
membantu misi Gereja lokal dan universal. 
Misalnya Misa Minggu Misi, koleksion keti-
ga diadakan untuk dihantar ke Roma bagi 
menyokong usaha misi misionari. 

Selain itu, ia juga digunakan menyokong 
para pelayan Gereja dan karya-karya misi di 
peringkat lokal. 

Bagi stependium bagi para arwah, meski-
pun hukum kanonik tidak menetapkan ste-
pendiumnya, di Keuskupan Keningau men-
etapkan RM10 bagi satu jiwa. 

Fr Rudolf menjelaskan Hari Para Arwah 
hanyalah setahun sekali dan menyeru umat 
agar bermurah hati memberi stependium 
bagi jiwa-jiwa.

Mengapa memberi bunga di kubur pada 
Hari Para Arwah? Ini melambangkan cinta 
dan hormat. Di dalam istilah Gereja Katolik, 
kita tidak pernah terpisah antara satu sama 
lain. Kita menghantar bunga kepada saudara 
saudari yang sudah meninggal dunia dan 
suatu hari nanti, apabila kita sudah tidak ada, 
anak-anak atau waris juga akan melakukan 
perkara yang sama. 

Dengan penjelasan singkat ini, Fr Rudop 
berharap persoalan-persoalan berkaitan para 
arwah dapat dijawab. 

Paderi beri penjelasan tentang stipendium untuk jiwa
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Sahabat kecil Yesus
Cari perkataan-perkataan yang tercatat pada 
gambar bulatan di dalam kotak di bawah. 

Dapatkah adik-adik mencari benda-benda yang tersembunyi dalam 
gambar di bawah: boomerang, mangkuk, donut, ikan, 
layang-layang, hirisan oren, tali kasut dan ular. 

Mari Berdoa 
Tuhan, 

Terima kasih dan syukur di atas 
segala rahmat dan penjagaan-Mu 

terhadap kami. 
Ciptakanlah hati yang murni 

bagi kami dan ajarlah kami bagaimana 
membantu orang lain. 

Amen. 

Ada TUJUH perbezaan pada gambar di bawah. 
Dapatkah adik-adik mengesan tujuh perbezaan itu. 
Jangan lupa mewarnakan gambar ini, okay? 
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JAKARTA: Oktober adalah bu-
lan yang istimewa bagi rakyat 
Indonesia kerana dua sebab.

Pertama, kegagalan Par-
ti Komunis merampas kuasa 
kerajaan Indonesia dan kedua, 
kepahlawanan nasionalis kaum 
muda yang berkumpul untuk 
kongres dua hari yang mence-
tuskan Sumpah Pemuda pada 
28 Okt 1928, di Jakarta.

Sumpah Pemudia - satu 
tanah air, satu bangsa, satu ba-
hasa – dilafazkan oleh ratusan 
anak muda dari seluruh nusan-
tara adalah satu lagi lonjakan 
menuju kemerdekaan pada ke-
tika itu.

Idealisme, semangat perpad-
uan, etika kerja, malah pengor-
banan beberapa orang pemu-
da, dikenang turun-temurun. 

Idealisme sebegini diharapkan 
dapat diperturunkan kepada 
golongan muda hari ini.

Walau bagaimanapun, cita-
cita ini terus terancam oleh kes-
an negatif “budaya segera” iaitu 

kecenderungan atau keinginan 
yang mahu segera memiliki 
segala-galanya tanpa berusaha. 
Inilah cara fikir dan tingkah laku 
ramai belia sekarang.

Pertumbuhan pesat media so-

sial, sambil berhubung dengan 
dunia, telah mendorong popu-
lasi muda terlibat dalam aktiviti 
negatif.

Selain itu, kekurangan pen-
didikan atau bimbingan me-
nyebabkan mentaliti ‘segera’ 
bagi belia untuk mentafsir 
perkara yang betul atau salah 
secara mendalam dan teliti.

Laporan Kementerian Komu-
nikasi dan Penerangan Indo-
nesia pada 2019 mendedahkan 
bahawa hampir setengah juta 
aduan mengenai aktiviti negatif 
dalam talian, kebanyakan-
nya pornografi iaitu sebanyak 
245,000 kes, diikuti dengan fit-
nah, perjudian, penipuan dan 
penyebaran khabar angin.

Walaupun tiada petunjuk 
umur dalam laporan itu, perlu 

diingatkan bahawa lebih sepa-
ruh daripada penduduk Indo-
nesia terdiri daripada Generasi 
Z, iaitu kira-kira 75.5 juta, dan 
milenium, yang berjumlah kira-
kira 70 juta.

Ahli sosiologi Amerika William 
Henry Frey mentakrifkan Gener-
asi Z sebagai mereka yang lahir 
antara 1997 dan 2012, manaka-
la milenium merujuk kepada 
mereka yang lahir antara 1981 
dan 1996.

Tinjauan terbaru Persatuan 
Penyedia Perkhidmatan In-
ternet Indonesia, mengatakan 
penggunaan internet di Indo-
nesia didominasi oleh golongan 
berumur 15–24 tahun yang ke-
banyakannya menggunakan-
nya untuk mengakses media 
sosial. — UCA news

Belia milenium diancam mentaliti instant 

ROMA: Beata terbaharu 
Gereja Katolik, Sandra 
Sabattini, merupakan 

seorang wanita muda, 22, 
yang mengabdikan dirinya un-
tuk membantu golongan mis-
kin dan orang kurang upaya 
sebelum maut dalam kema-
langan pada tahun 1984.

Sandra dibeatifikasi pada 24 Ok-
tober di Katedral Rimini di Itali. Misa 
beatifikasi itu dipimpin oleh Kardinal 
Marcello Semeraro, Prefek kepada 
Kongregasi untuk Penggelaran Orang 
Kudus. 

Kekudusan Sandra terdiri daripada 
“membuka dirinya untuk berkongsi 
dengan miskin, menggunakan selu-
ruh masa mudanya untuk melayani 
Tuhan, iman yang besar dan keperib-
adian yang sederhana.”

Semasa Sandra berusia tujuh ta-
hun, salah seorang ketua perkhe-
mahan mengatakan, “Saya selalu 
melihat dia memasuki chapel sambil 
memegang anak patung dan sebelah 

tangan lagi memegang rosari. Dia 
berlutut di bangku terakhir sambil 
menundukkan kepala. Dia meluang-
kan waktu seketika, kemudian keluar 
dan dengan riang, menyertai rakan-
rakannya bermain.”

Semasa di sekolah menengah, ra-
mai yang melihat Sandra selalu ber-
doa di tabernakel.

Bapa saudaranya, Fr Giuseppe 
Bonini mengatakan, “Sandra bangun 
awal untuk bedoa di hadapan Sakra-
men Mahakudus, sebelum umat lain 
tiba di gereja.”

“Biasanya pada hari pertama ta-
hun baharu, dari jam 1.00 pagi hing-
ga 2.00 pagi, dia beradorasi. Dia suka 
duduk di lantai, sebagai tanda mer-
endahkan diri.”

Pada usia 12 tahun, Sandra ber-
temu Fr. Oreste Benzi dan kumpu-
lan yang diasaskannya, Komuniti Sri 
Paus Yohanes XXIII, yang memberi-
kan pelayanan kepada masyarakat 
termiskin dan paling lemah. Sandra 
berasa terpanggil untuk menyertai 
aktiviti mereka. 

Pada tahun 1974, Sandra mengi-

kuti lawatan ke Dolomites, banjaran 
gunung di timur laut Itali, di mana 
remaja membantu orang kurang 
upaya. 

Meluangkan masa di alam semula 
jadi dan membantu mereka yang 
kurang upaya meninggalkan kesan 
yang besar kepada Sandra. Meski-
pun meletihkan tetapi, “Mereka 
adalah orang yang tidak akan saya 
tinggalkan.”

Sandra terus bersama komuniti ini 
semasa di sekolah menengah.

Dia juga tinggal untuk satu tem-
poh di salah satu rumah kumpulan 
komuniti, di mana Sandra mengalu-
alukan mereka yang terpinggir, ter-
masuk orang kurang upaya.

“Saya tidak boleh memaksa orang 
lain untuk berfikir seperti saya, wa-
laupun saya fikir ia adalah betul,” 
tulisnya dalam diarinya pada usia 16 
tahun. “Saya hanya dapat member-
itahu mereka kegembiraan saya."

Pada usia 17 tahun, Sandra berte-
mu Guido Rossi, dan kedua-duanya 
mula bertemu janji setahun selepas 
itu. Untuk temu janji pertama mere-

ka, Sandra membawa Rossi ke tanah 
perkuburan, untuk melawat kubur-
kubur yang telah dilupakan.

Kedua-dua mereka juga kekal 
dengan Komuniti Yohanes XXIII 
bersama-sama. Empat tahun dalam 
hubungan mereka, Sandra menu-
lis bahawa dating adalah “sesuatu 
yang berkaitan dengan panggilan.  
Apa yang saya alami tentang kasih 
sayang terhadap orang lain adalah 
apa yang saya juga alami untuk Gui-
do, mereka adalah dua perkara yang 
saling berkaitan, pada tahap yang 
sama, walaupun dengan beberapa 
perbezaan,” tulisnya dalam diari.

Dengan bantuan pembimbing ro-
haninya, Sandra memutuskan untuk 
mendaftar di sekolah perubatan di 
Universiti Bologna dan akan meny-
ertai misi perubatan di Afrika.

Pada musim panas 1982, ketika 
masalah dadah mula meningkat di 
Itali, pelajar perubatan berusia 21 
tahun itu mula menjadi sukarelawan 
di sebuah komuniti untuk penagih 
dadah.

Tahun sebelum kematiannya, 

dia telah menulis dalam diarinya, 
“Sandra, hargai segala yang anda 
lakukan. Sayangi sedalam-dalamn-
ya setiap minit yang engkau jalani 
dalam hidup. Cuba rasai kegembi-
raan masa kini, walau apa sekali-
pun, jangan terlepas dari menilai 
maknanya.” 

Sandra bersama teman lelakinya, 
Rossi, dan seorang lagi rakannya 
apabila dia maut dilanggar sebuah 
kereta pada pagi 29 April 1984. 

Pada hari pengebumiannya, Fr. 
Benzi berkata: “Sandra telah mel-
akukan apa yang Tuhan perintah-
kan. Dunia tidak dibahagikan kepada 
baik dan buruk, tetapi kepada siapa 
yang mencintai dan siapa yang tidak 
mencintai. Dan Sandra, kami tahu, 
orang yang sangat penyayang dan 
disayangi.” 

Sandra diwartakan sebagai vener-
able oleh Sri Paus Fransiskus pada 
6 Mac 2018 dan keajaiban terjadi 
melalui doa pemohonan kepadanya 
yang disahkan pada Oktober 2019, 
yang membuka laluan bagi beatifi-
kasinya. — CNA 

Beata terbaharu, 
membantu yang 
memerlukan hingga 
ke garisan penamat 
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ROMA: Sri Paus Fransiskus menyeru usaha 
baharu diambil untuk membebaskan kanak-
kanak dari “beban berat eksploitasi tenaga 
kerja.”

Dalam sebuah pesan untuk forum yang 
diselenggarakan secara virtual oleh Organ-
isasi Makanan dan Pertanian Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Bersatu (FAO) pada 2 No-
vember, Bapa Suci menyeru kepedulian ba-
haru bagi kaum muda.

“Betapa pentingnya perintah perundangan 
yang sesuai dan berkesan, dalam skop anta-
rabangsa dan nasional, untuk mempertahan-
kan dan melindungi kanak-kanak daripada 
mentaliti teknokratik berbahaya pada masa 
kini," kata Bapa Suci dalam perutusan yang 
dibacakan oleh Setiausaha Negara Vatikan, 
Kardinal Pietro Parolin.

“Untuk tujuan ini, perlu ada ramai indi-
vidu dan persatuan yang bekerja di setiap 
peringkat bagi memastikan kanak-kanak 
dilindungi dari pihak yang mengaut keun-
tungan."

Pesan Sri Paus itu ditujukan kepada di-
rektur jeneral FAO, Qu Dongyu pada awal 
pertemuan Forum Solusi Global selama dua 

hari dengan tema “Bertindak bersama untuk 
mengakhiri pekerja kanak-kanak dalam bi-
dang pertanian."

Forum tersebut merupakan salah satu 
acara Tahun Penghapusan Pekerja Kanak-
kanak Sedunia, yang digagas oleh Majlis 
Umum PBB dan disokong oleh Organisasi 
Buruh Antarabangsa. 

FAO melaporkan bahawa 70% pekerja 
kanak-kanak terjadi di lingkungan perta-
nian. 112 juta orang kanak-kanak bekerja 
di produksi tanaman, ternakan, perhutanan,  
perikanan, atau perairan. 

Dalam pesannya, Sangti Papa menggam-
barkan pekerja kanak-kanak sebagai “gam-
baran zalim yang melukai martabat dan  
pertumbuhan kanak-kanak, menghalang  
peluang mereka untuk masa hadapan, mem-
binasakan hidup mereka demi memenuhi 
keperluan orang dewasa.”

“Keadaan ini diburukkan lagi oleh pan-
demik yang telah mendorong peningkatan 
jumlah kanak-kanak terpaksa berhenti se-
kolah dan akhirnya jatuh ke dalam lembah 
perhambaan kanak-kanak,"ujar Sri Paus. 

“Bagi kebanyakan adik-adik kita, tidak 

bersekolah bererti tidak hanya kehilangan 
kesempatan yang memungkinkan mereka 
menghadapi cabaran masa dewasa, tetapi 
juga jatuh sakit, iaitu kehilangan hak atas 
kesihatan, kerana situasi yang menyedihkan 
di mana mereka harus melaksanakan tugas-
tugas yang dituntut secara keji dari mereka.”

“Situasi akan menjadi sangat menyedih-
kan ketika orang tua sendiri yang terpaksa 

Bebaskan kanak-kanak dari kerja paksa

MANILA: Badan amal global untuk penganut 
Kristian yang teraniaya, Aid to the Church in 
Need, akan mengadakan kempen #RedWeek 
bulan ini untuk meningkatkan kesedaran ten-
tang keperluan untuk kebebasan beragama.

Ratusan katedral, gereja, monumen dan 
bangunan awam di seluruh dunia akan ber-
mandikan lampu merahn sebagai sebahagian 
daripada kempen antarabangsa untuk mening-
katkan kesedaran tentang penganiayaan terha-
dap penganut Kristian.

Laporan Kebebasan Beragama di Dunia 
tahun ini, yang dikeluarkan oleh ACN setiap 
dua tahun menyatakan dua pertiga daripada 
penduduk dunia tinggal di negara-negara di 
mana terdapat pelanggaran serius terhadap ke-
bebasan beragama.

Jumlah penganiayaan agama ini semakin 
meningkat, contohnya, 42 peratus daripadan-
ya berlaku di negeri-negeri Afrika seperti 
Burkina Faso dan Mozambique – yang amat 
ketara. 

Tahun ini, kempen #RedWeek akan memberi 
tumpuan terhadap gadis dan wanita Kristian 
serta dari minoriti agama lain yang diculik, di-

paksa berkahwin, dipaksa menukar agama dan 
keganasan seksual.

Thomas Heine-Geldern, presiden eksekutif 
ACN berkata, kempen itu “menghantar mesej 
solidariti yang jelas dengan penganut Kristian 
yang teraniaya di seluruh dunia."

Ia adalah “satu cara untuk memberi suara 
kepada mereka yang telah dianiaya secara tra-
gis.”

“Amalan kebebasan beragama adalah salah 
satu tonggak demokrasi liberal. Setiap bentuk 
diskriminasi berdasarkan pegangan agama 
mesti ditolak dengan tegas,” kata Heine-
Geldern.

“Minggu Merah” berlangsung tahun ini dari 
17-24 November, bermula di Austria dengan 
acara di Katedral St. Stephen di Vienna, diikuti 
oleh negara lain.

Di seluruh dunia, orang Kristian akan 
berkumpul untuk berdoa bagi saudara dan 
saudari yang teraniaya, untuk hak kebebasan 
beragama dan mereka akan pergi ke gereja 
untuk menghormati mereka yang tidak dapat 
pergi ke gereja kerana dihalang atau dianiaya. 
— LiCASnews.com 

‘Minggu Merah’ peringati perlunya kebebasan beragama

VATIKAN: Vatikan mengumumkan bahawa 
keuskupan-keuskupan di seluruh dunia di-
berikan waktu lebih banyak untuk menyele-
saikan konsultasi lokal menjelang Sinod ten-
tang Sinodaliti tahun 2023.

Sekretariat Jeneral Sinode Para Uskup 
mengatakan pada 29 Oktober bahawa kon-
ferensi para uskup di seluruh dunia sekarang 
memiliki masa hingga 15 Ogos 2022, untuk 
menyerahkan ringkasan konsultasi mereka.

Badan yang memantau proses sinod sela-
ma dua tahun itu sebelumnya memberi batas 
waktu menyerahkan ringkasan pada April 
2022, enam bulan selepas fasa keuskupan 
dibuka secara rasmi oleh Sri Paus Fransiskus 
pertengahan Oktober.

Perubahan itu bererti bahawa keuskupan 
sekarang memiliki waktu 10 bulan untuk me-
nyelesaikan proses konsultasi, yang digam-
barkan sebagai konsultasi terbesar dalam se-
jarah umat manusia.

Keuskupan kemungkinan besar akan me-
nerima tempoh yang diperpanjang tersebut 
kerana sinod juga meminta memasukkan “se-

mua yang dibaptis” dalam proses konsultasi, 
tidak hanya mereka yang rajin ke gereja.

Sebuah buku panduan untuk keuskupan 
mengatakan: “Perhatian khusus harus di-
berikan untuk melibatkan orang-orang yang 
mungkin berisiko dikucilkan: wanita, orang 
cacat, pelarian, migran, orang tua, orang-
orang yang hidup dalam kemiskinan, umat 
Katolik yang jarang atau tidak pernah mem-
praktikkan iman mereka, dll.”

Sekretariat itu juga memaklumkan bahawa 
terdapat pelbagai tanggapan yang diterima 
dari Konferensi Para Uskup, keuskupan dan 
eparki (keuskupan Ortodox) benar-benar 
gembira serta berkomitmen untuk meraya-
kan fasa pertama dari proses sinode — yang 
temanya adalah Menuju Gereja Sinode: 
Persekutuan, Partisipasi, dan Misi. Untuk se-
mua ini, kami benar-benar berterima kasih.” 
— LiCASnews.com SEOUL: Uskup Peter Chung Soon-Tai-

ck, anggota Ordo Karmel Tak Berkasut 
(OCD) telah menjadi uskup auksilier 
Seoul sejak Disember 2013.

Uskup berusia 60 tahun itu lahir di 
Daegu, tenggara Korea Selatan, dan be-
lajar teknik kimia sebelum memasuki 
seminari. Beliau ditahbis menjadi paderi 
menjadi paderi dalam Ordo Karmel Tak 
Berkasut pada tahun 1992.

Uskup agung terpilih itu juga belajar 
Kitab Suci di peringkat pascasarjana di 
Institut Kitab Suci Kepausan di Roma 
dan menjadi definitor provinsi Ordo 
Karmel Tak Berkasut di Korea.

Dari tahun 2009 hingga 2013, beliau 
menjadi definitor jeneral Karmelit Tak 
Berkasut di kuria umum di Roma untuk 
Timur Jauh dan Oseania.

Keuskupan Agung Metropolitan Seoul 
mencakup wilayah 6,701 KM persegi dan 
melayani 1.5 juta umat Katolik, atau 15% 
dari populasi wilayah itu, menurut statis-
tik 2017. Jumlah penduduk di wilayah 
tersebut adalah 9,9 juta orang. 

Pada 2017, keuskupan agung itu memi-
liki hampir 1,000 imam, 756 di antaranya 
adalah imam diosesan dan 2,367 biara 
dan biarawati religius. — LiCASnews.
com 

Bapa Suci lantik 
Uskup OCD 
pimpin Keuskupan 
Agung Seoul 

Vatikan perpanjang waktu konsultasi 
sinod peringkat keuskupan 

Umat Katolik menyertai #Hari Merah bagi 
memperingati penganut Kristian yang 
teraniaya di seluruh dunia. Gambar:Angie 
de Silva/LiCASnews.com

mengirim anak-anak mereka untuk bek-
erja, kerana tanpa sumbangan aktif mere-
ka, mereka tidak akan dapat menghidupi 
keluarga mereka.”

Menutup pesannya, Sri Paus menyeru 
komuniti antarabangsa untuk terus ber-
juang dengan tegas dan bersama-sama 
melawan pekerja bawah umur khususnya 
kanak-kanak. — LiCASnews.com 



Sto. Albert hidup 
pada abad keti-

gabelas, di sebuah 
i s tana  d i  Sungai 
Danube di Swabia 
(Jerman barat daya). 
Albert  belajar  di 
Universiti Padua, Itali.  
Di sana beliau memu-
tuskan untuk menjadi 
seorang Dominikan. 
Bapa  saudaranya 
berusaha memujuk Albert agar tidak 
memenuhi panggilan religiusnya. Namun 
demikian, Albert tetap pada pendiriannya. 
Albert merasa bahawa itulah yang Tuhan 
kehendaki. Ayahnya, putera Bollstadt, amat 
marah. Para Dominikan juga bimbang kalau-
kalau ayahnya akan membawa Albert pulang 
kembali ke rumah. Oleh itu, mereka mengir-
im Albert, yang masih menjadi novis, ke 
suatu tempat yang jauh. 

St. Albert sangat suka belajar dan suka ilmu 
pengetahuan alam, terutama fizik, geografi 
dan biologi. Semuanya itu amat menarik bag-
inya. Beliau juga senang memperdalam pen-
getahuan tentang agama Katolik dan Kitab 
Suci. St. Albert juga menulis tentang filosofi 
dan merupakan seorang guru yang popular di 
pelbagai sekolah.

Salah seorang murid St. Albert adalah St. 
Thomas Aquinas. Dikatakan bahawa St 
Albert mengetahui kematian St. Thomas lang-
sung daripasa Tuhan. St Albert telah mem-
bimbing St. Thomas pada awal karya-karya 
besarnya di bidang filosofi dan teologi. Ia 
jugalah yang mempertahankan ajaran-ajaran 
St. Thomas setelah muridnya itu wafat.

Semakin bertambah usia, St. Albert sema-
kin kudus. Sebelumnya, ia telah mengung-
kapkan pemikiran-pemikirannya yang men-
dalam dalam tulisan-tulisannya. Sekarang, ia 
mengungkapkan pemikiran-pemikirannya 
yang mendalam tersebut dalam seluruh cara 
hidupnya yang hanya bagi Tuhan.
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Kenali 
Santo Anda 

Sto Albert
~15 Nov ~

Sta  Gertrude
~ 16 November~ 

Gertrude memasuki 
sebuah biara di 

Saxony dalam usia 
yang amat muda. Di 
bawah bimbingan St. 
Mechtildis, beliau ber-
tumbuh menjadi se-
orang biarawati yang periang dan kudus.  

Ketika berusia 26 tahun, Yesus menampak-
kan diri kepadanya. Yesus berkata bahawa mu-
lai saat itu, Sr. Gertrude hanya akan berfikir ten-
tang mengasihi-Nya serta berusaha untuk hidup 
kudus. 

Yesus menampakkan diri kepada St. Ger-
trude banyak kali. Dua kali Yesus mengizinkan 
St. Gertrude mengistirahatkan kepalanya di Ha-
ti-Nya yang Mahakudus. Kerana mempercayai 
Yesus dengan segenap hati, Gertrude senantiasa 
dipenuhi rasa damai dan sukacita. 

St. Gertrude mempunyai devosi yang men-
dalam kepada Yesus dalam Sakramen Mahaku-
dus. Dia amat bahagia dan berasa tenang ketika 
menerima Komuni Kudus. 

St. Gertrude juga amat berdevosi kepada St. 
Yosef, bapa asuh Yesus. Getrude juga banyak 
menulis doa-doa yang indah. 

Setelah menderita sakit selama 10 tahun, 
akhirnya biarawati yang kudus ini bersatu den-
gan Hati Yesus Yang Mahakudus, yang men-
jadikan-Nya pengantinnya.

KOTA VATIKAN: Semasa mengunjuri 
kuburan tentera dan berdoa sempena Hari 
Para Arwah pada 2 November, Sri Paus 
Fransiskus melihat sebuah makam tidak 
bernama, hanya tercatat “Died for France, 
1944” (Mati untuk Perancis, 1944).

“Di hati Tuhan, Dia mengenal semua 
nama kita,” ujar Fransiskus.

Hanya 100 orang yang hadir semasa 
Misa Sri Paus di perkuburan tentera yang 
terletak dua KM dari Vatikan. 

Kuburan yang dibina pada akhir Perang 
Dunia II bagi para tentera yang berjuang 
untuk Perancis di Itali, adalah untuk ahli-
ahli French Expeditionary Force yang me-
nyertai perang di Monte Cassino pada Mei 
1944.

“Kuburan jika boleh berkata-kata, ia 
akan melaungkan ‘Damai’. Orang-orang 
yang mati dalam peperangan, mati kerana 
mempertahankan tanah air mereka, mem-
pertahankan nilai, mempertahankan cita-
cita ...Dan mereka adalah mangsa, peper-
angan yang ‘memakan’ anak-anak tanah 
air,” katanya.

Kebanyakan tentera yang dikebumi-
kan di tanah perkuburan itu berasal dari 
Maghribi dan Tunisia. Vatican News men-
gatakan bahawa daripada 1,888 tentera 
yang dikebumikan di tanah perkuburan di 
Roma, 1,142 adalah Islam. Kubur orang 
Islam ini ditanda dengan bulan sabit pada 

setiap batu nisan.
Sempena Hari Para Arwah dan sepan-

jang bulan November, Vatikan memberi-
kan indulgensi pleno bagi Katolik yang 
melawat kuburan untuk berdoa kepada 
para jiwa, pada bila-bila hari sepanjang 
November ini.— CNA 

Sri Paus kunjungi 
perkuburan tentera 
pada Hari Para Arwah 

BRUSSELS: Memulakan sesi pertama 
program yang berlangsung selama tujuh 
minggu, presiden SIGNIS World, Helen 
Osman membicarakan pelbagai masalah 
yang dihadapi wartawan pada masa ini.

Berbicara dari pengalamannya sebagai 
seseorang yang telah membangun karier 
di media dan organisasi Katolik, Helen 
mengisahkan perjuangannya untuk tetap 
seimbang dan tidak memihak ketika men-
cuba untuk mematuhi standard dan etika 
jurnalisme.

“Kita juga harus menyedari bahawa kita 
mempertimbangkan standard dan etika 
tersebut melalui kerangka nilai dan pers-
pektif keyakinan kita sendiri,” katanya.

“Apakah itu membuat kita bias? Atau-
kah jujur dalam melihat secara objektif?”

Beliau menegaskan bahawa menjadi 
lebih sedar diri akan membuat jurnalis 
lebih baik. Helen juga menyebut tentang  
masalah ketidakberpihakan, propaganda, 

berita palsu dan laporan yang seimbang, 
dan bagaimana semua ini berubah di dunia 
yang sudah terganggu.

Dinamisme media dan pelbagai saluran-
nya mencipta lingkungan yang semakin 
kompleks bagi jurnalis dan jurnalisme saat 
ini.

“Percakapan adalah permulaan bagi 
dunia yang terbahagi-bahagi ini. Apakah 
releven jurnalisme yang tidak memihak 
dan apa objektif bagi audiens masa ini?" 
soalnya. 

“Inilah cabaran jurnalis yang bekerja 
baik di media Katolik mahupun sekular.”

Beliau juga menekankan perlunya “ber-
bicara tentang kebenaran kepada kekua-
saan” dan berpendapat bahawa bagaimana 
jurnalis menghadapi perpecahan dan frag-
mentasi dewasa ini kemungkinan akan 
menentukan keberkesanan dan kesan pada 
jurnalis mahupun warga negara.

Mengutip laporan Reuters baru-baru ini 

yang menunjukkan harapan orang awam 
terhadap jurnalis yang menunjukkan em-
pati dan koneksi yang lebih besar seka-
rang, dibandingkan dengan sebelumnya, 
Helen mengatakan bahawa kemungkinan 
terbuka di sini bagi mereka yang ingin 
menawarkan perspektif kebenaran baharu, 
dan menjelaskannya kepada orang lain.

Beliau mendorong para peserta untuk 
selalu menjunjung tinggi kebaikan ber-
sama. “Polarisasi dan fragmentasi terjadi 
kerana  kita mengeraskan hati, menjadi 
individu yang fokus pada diri sendiri, 
melindungi diri kita sendiri.”

“Kita mencipta dunia yang terfragmen-
tasi di mana ada beberapa ‘pemenang’ dan 
yang lainnya kalah.” 

Sebagai penutup, Helen menekankan 
pentingnya membangun jaringan.

“Kita hanya dapat melakukan sesuatu 
jika kita adalah sebahagian dari jaringan 
jurnalis yang berfikiran sama. Satu-satu-
nya yang kita miliki adalah integriti diri. 
Itulah satu-satunya cara anda akan mem-
bantu orang memahami kebenaran.”

SIGNIS Asia Journalism Desk, bekerja 
sama dengan LICAS News Asia, menjadi 
penganjur Program Biasiswa Jurnalisme 
SIGNIS Asia pertama dengan tema “Jur-
nalisme di Dunia yang Berpecah Belah"  
yang merupakan program tujuh minggu 
bagi jurnalis awam Katolik dan yang ber-
fikiran sama yang bekerja di media seku-
lar.

Diselenggarakan secara virtual, webi-
nar tujuh minggu yang bermula pada 26 
Okt, menyatukan 25 peserta  terpilih dari 
14 negara untuk meningkatkan kemahi-
ran dan mendorong pertukaran di antara 
profesional media dan jurnalis yang ingin 
menggunakan platform mereka untuk pe-
rubahan sosial. — LiCASnews.com 

Peranan jurnalis dalam menyatukan 
dunia yang berpecah belah 



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 7, 2021 

KUALA LUMPUR: Sempena 
kempen doa 40 hari Pelan Tindakan 
Laudato Si' (LSAP), Komisi Keadi-
lan Ciptaan Tuhan Serantau (CJC) 
Malaysia, Singapura, Brunei men-
ganjurkan Perhimpunan Doa LSAP 
buat-buat julung kalinya, yang 
menekankan seruan pemuliharaan 
ekologi agar bumi dilindungi demi 
generasi masa hadapan.

Acara ini dianjurkan oleh Cari-
tas Singapura untuk Malaysia, Sin-
gapura dan Brunei, disiarkan secara 
langsung melalui platform YouTube 
Keuskupan Agung Kuala Lumpur 
serta disampaikan oleh Pengarah 
CJC, Clare Westwood pada 28 Ok-
tober

Uskup Joseph Hii, Presiden 
Komisi Episkopal CJC Malaysia, 
Singapura dan Brunei, memimpin 
doa pembukaan. Ini diikuti dengan 
pengenalan ringkas oleh Clare ten-
tang  latar belakang LSAP. 

Kempen Doa 40 hari LSAP akan 
dilancarkan secara rasmi pada 14 
November,  bertepatan Hari Doa 
Sedunia untuk Orang Miskin.

Clare memberikan penjelasan 
ringkas tentang tujuh sektor mem-
bantu merealisasikan matlamat 
Laudato Si’ (LSGs) iaitu;

1.Menyahut tangisan Bumi
2.Menyahut ratapan orang miskin.
3.Ekonomi mesra ekologi
4.Mengamalkan Cara Hidup Lestari

5.Pendidikan Ekologi
6.Kerohanian Ekologi 
7.Ketahanan dan Pemerkasaan 
Komuniti
Dokumen “Mempromosi Pem-

bangunan Insan Bersepadu” dijadi-
kan rangka kerja di seluruh dunia 
dan juga  LSAP di keuskupan mas-
ing-masing.  

Melalui kempen ini, ia berusaha 
melaksanakan seruan Sri Paus 
Fransiskus dalam Laudato Si’ un-
tuk berusaha ke arah ekologi yang 
integral. 

Claire turut menjelaskan tentang 
Panduan Perancangan Laudato Si’ 
yang boleh diakses melalui laman 
web, yang turut melampirkan pe-
nilaian tahunan untuk rujukan glob-
al dan peribadi. Ia dapat membantu 
umat menanda aras kemajuan dan 

mendapat inspirasi dari sesama. 
Kempen doa yang berlangsung 

selama lebih sejam itu, turut me-
muatkan doa-doa dalam pelbagai 
bahasa yang mendoakan tujuh sek-
tor demi merealisasikan Laudato 
Si’. 

Wakil yang mengetuai doa bagi 
setiap sektor tesebut, turut meny-
ampaikan cabaran, komitmen dan 
ikrar masing-masing untuk memen-
uhi Platform Tindakan Laudato Si’.

Menjelang akhir perhimpunan 
doa, Uskup Agung John Wong 
dan Uskup Agung Julian Leow 
mengucapkan terima kasih kepada 
pasukan penganjur dan menyatakan 
sokongan mereka terhadap plat-
form untuk membina dunia yang 
lebih baik untuk generasi akan da-
tang.

KOTA KINABALU: Pandemik 
tidak memudarkan kegembi-
raan perayaan dua orang Santa 
Karmelit: Sta Theresa dari Lisieux 
pada 1 Oktober dan Sta Teresa dari 
Avila pada 15 Oktober. 

Perayaan orang kudus ini 
dirayakan dalam Misa Kudus 
yang dipimpin oleh Uskup Agung 
John Wong dan Fr Mattheus Luta, 
Chaplain Chapel Biara Karmelit.

Dalam homilinya, Uskup John 
Wong memperkenalkan secara 
singkat kedua-dua Santa tersebut. 

Melalui penulisan, kedua-dua 
wanita kudus itu telah diiktiraf 
sebagai Pujangga atau Doktor 
Gereja. Mereka juga mempersem-
bahkan hidup mereka demi pe-
nyelamatan jiwa-jiwa. 

Sta Therese dari Perancis, telah 
memperkenalkan Jalan Kecil Anak 
Yesus melalui perkataan dan per-
buatan, melalui kehidupannya 
yang sederhana, serta kerendahan 
hati dan ketaatannya kepada Tu-
han. 

Bapa Uskup Agung menggesa 
umat beriman untuk mencontohi 
iman Sta Therese dari Lisieux, yang 
menyerahkan semua kebimban-
gan dan beban hidup kepada-Nya 
kerana dia percaya dengan teguh 
bahawa Tuhan adalah kasih serta  
membiarkan dirinya dipeluk oleh 
Tuhan seperti seorang anak kecil. 

St Teresa dari Avila yang berasal 
dari Sepanyol, terkenal dengan 
reformasinya di kalangan biarawa-
ti Karmelit dan Friar. 

Wanita kudus itu juga menjalani 

kehidupan religiusnya dengan se-
mangat rohani yang tinggi serta 
dikurniakan  wahyu mistik yang 
dikongsikannya melalui penulisan. 

Roh Tuhan membimbing St Te-
resa dalam menulis pandangan ro-
haninya tentang doa dan pertum-
buhan dalam kekudusan. 

Oleh itu, prelatus menasihati 
para Karmelit untuk mengam-
bilnya sebagai ibu mereka selain 
Bonda Maria, untuk membantu 
mereka dalam pertumbuhan keku-
dusan serta menjadi lebih meny-
edari kehadiran Tuhan dalam ke-
hidupan mereka.

Pada hari perayaan St Teresa 
dari Avila, penanda buku yang 
mengandungi petikan terkenalnya 
telah diagih-agihkan untuk meng-
ingatkan orang ramai tentang aja-
rannya. Patung St Teresa bersaiz 
manusia juga dipamerkan di ruang 
tamu di dalam biara untuk dihor-
mati oleh semua orang.

Selepas Misa, diadakan upacara 
memotong kek bagi meraikan pes-
ta dua orang kudus itu. 

Karmelit peringati 
dua wanita pujangga 

Gereja yang hebat 

KUALA LUMPUR: Seruan, “Cara 
Baharu Menjadi Gereja” yang me-
merlukan penglibatan, kenabian, 
kemasyarakatan dan dialog, dib-
incangkan dalam kursus Pemban-
gunan Komuniti yang dianjurkan 
oleh Caritas Malaysia. Kursus ini 
dijalankan selama enam bulan, 
untuk membantu, melatih dan 
membina kapasiti, keyakinan dan 
motivasi sukarelawan, penyelaras 
paroki, Ketua-ketua Caritas, kaki-
tangan dan pemimpin masyarakat.

Dalam ucapan pembukaannya, 
Uskup Bernard Paul, Presiden Car-
itas Malaysia, berkata, cara baharu 
menjadi Gereja adalah perkara 
yang harus diberi perhatian pada 
masa ini. “Kita perlu ditransfor-
masi dan menyediakan jawaban 
berdasarkan penyelidikan dengan 
mengambil inisiatif-inisiatif kecil 
dengan medium yang betul."

Dengan kerjasama Caritas India 
dan Filipina, kursus ini buat perta-

ma kalinya dianjur serta menawar-
kan peluang berkongsi pengalaman 
pembelajaran dan menyediakan 
teori asas, pengetahuan, alatan dan 
kemahiran yang bermanfaat bagi 
mereka yang terlibat dalam kerja 
pembangunan komuniti. Ia juga 
merupakan satu cara untuk mem-
perdalamkan pemahaman tentang 
beberapa isu yang dihadapi oleh 
masyarakat tempatan dan memu-
puk integrasi iman, ajaran sosial 
Katolik, dan misi Gereja.

Marjory Toidy dari Vikariat Bru-
nei mengatakan kursus itu mem-
berinya kemahiran dan kepekaan 
untuk bekerjasama dengan umat, 
memberi mereka suara serta be-
lajar untuk mendengar, bukannya 
mengarah mereka sebagai pem-
impin.

Dr Michael Raj dari Keuskupan 
Kota Kinabalu juga mengatakan 
keperluan untuk, “Memahami kep-
erluan dari perspektif masyarakat, 

kita perlu melibatkan diri dalam 
masyarakat di mana kita perlu 
mendapatkan kepercayaan mereka 
terhadap niat kita.” 

Kursus tersebut mendorong 
Anathasia dari Sandakan untuk 
keluar dari zon selesa. Anathasia 
bersyukur kerana kursus itu mem-
berinya pengalaman serta pemaha-
man tentang mereka yang hidup 
dalam kemiskinan. Kursus itu juga 
mendorong mencapai perkara yang 
boleh direalisasikan serta bertindak 
balas terhadap keperluan orang 
lain. Katanya, “Bersedekah bukan-
lah tentang sumbangan wang atau 
harta benda semata-mata, tetapi 
juga tentang membantu mem-
perkasakan keupayaan individu 
atau masyarakat untuk menyele-
saikan setiap isu yang mereka ha-
dapi."

Sembilan puluh lima peratus pe-
serta bersetuju bahawa kursus itu 
relevan dengan kerja dan pelay-

anan mereka dan sangat mengesy-
orkannya kepada orang lain, teru-
tamanya golongan muda yang 
merupakan masa depan Gereja. 
Kursus ini juga disyorkan untuk 
mereka yang mempunyai seman-
gat untuk membantu golongan 
miskin serta mencetuskan idea di 
mana untuk bermula.

Dalam ucapan penutupnya, 
Uskup Bernard mengulangi kata-

kata Sri Paus Fransiskus tentang 
perlunya mewujudkan Gereja yang 
berbeza, sebuah Gereja yang hidup 
dan bernyawa. Beliau menjelaskan 
tiga aspek Gereja yang hidup iaitu 
Gereja sinodal, berhenti sejenak 
dan mendengar pesan Roh Kudus 
dan Gereja yang hadir atau dekat 
dengan semua orang, berbelas 
kasihan, penyayang serta menyem-
buhkan hati yang hancur.

CJC anjur kempen doa 
40 hari untuk pelan 
tindakan Laudato Si’

Kursus Pembangunan Komuniti Caritas: asah kemahiran mendengar, cari solusi 


