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Pemimpin pelbagai iman 
bincang pendidikan sebagai 
perangsang persaudaraan
TAKHTA SUCI: Pemimpin 

agama dari pelbagai iman 
bertemu di Vatikan pada 

hari 5 Oktober lalu untuk mem-
bincangkan pendidikan sempena  
Hari Guru Sedunia.

Pertemuan antara agama itu merangku-
mi perwakilan Ortodoks, Muslim, Yahudi, 
Buddha, Sikh, Jain, Calvinis, Quaker, dan 
evangelikal yang berhimpun bersama Sri 
Paus Fransiskus. 

Kumpulan itu mengeluarkan kenyataan 
bersama yang mendesak para guru untuk 
komited “meneliti cara-cara baharu mema-
hami ekonomi dan politik, sebagai instru-
men untuk melayani orang dan seluruh ke-
luarga manusia, dan dengan tujuan ekologi 
holistik, dengan mengajar gaya hidup yang 
lebih menghormati alam sekitar.”

Pertemuan itu adalah sebahagian daripada 
Global Compact on Education yang dilan-
carkan oleh Sri Paus Fransiskus pada Okto-
ber 2020.

Perwakilan agama juga meminta bentuk 
pendidikan yang menempatkan “manusia 
sebagai pusat setiap proses pendidikan” dan 
menghormati “martabat wanita untuk mem-
bangun bersama masa hadapan keadilan dan 
perdamaian.”

Patriark Ekumenikal, Bartholomew I 
dari Konstantinopel dan Ahmed al-Tayyeb, 
imam besar al-Azhar di Kaherah, Mesir, 
adalah antara peserta, bersama dengan Aya-

tollah Seyed Mostafa Mohaghegh Damad 
dari Tehran, Iran, dan seorang wakil dari 
Persatuan Buddha, Master Hsin-Tao. 

Sri Paus Fransiskus menyampaikan uca-
pan kepada para pemimpin agama di Dewan 
Clementine, Istana Apostolik.

“Agama mempunyai hubungan erat den-
gan pendidikan. Melalui agama, kita ingin 
menjadi perangsang kepada kegiatan-kegia-
tan pendidikan yang dapat memajukan per-
saudaraan sejagat di dunia,” ujar Sri Paus.

“Jika pada masa lalu, perbezaan mem-
buat kita bertentangan, pada masa ini, kita 
melihat kekayaan dalam perbezaan ini yang 
membawa kepada Tuhan dan mendidik anak 
muda untuk hidup berdampingan secara 

damai dalam satu sama lain.”
“Sekiranya pada masa lalu, hak wanita, 

kanak-kanak dan yang paling miskin tidak 
selalu dihormati, hari ini kita komited den-
gan tegas untuk mempertahankan hak-hak 
tersebut dan untuk mengajar anak-anak 
muda menjadi suara untuk orang yang tidak 
bersuara,” katanya.

UNESCO menetapkan 5 Oktober sebagai 
Hari Guru Sedunia pada tahun 1994.

Sri Paus mengatakan bahawa kunci untuk 
dunia yang lebih bersaudara adalah pen-
didikan anak muda untuk saling menghargai 
“tidak kira di mana dia dilahirkan atau ting-
gal.” 

“Pendidikan juga berkomitmen untuk 

mengasihi ibu kita Bumi, untuk menghindari 
pembaziran makanan dan sumber daya, dan 
untuk berbahagi harta yang Tuhan beri-
kan kepada kita demi kesejahteraan semua 
orang. Seorang ahli fikir yang bukan Katolik 
pernah berkata:‘Tuhan sentiasa mengampu-
ni, manusia juga sesekali memaafkan tetapi 
alam tidak pernah memaafkan,” katanya.

Pada akhir ucapannya, Bapa Suci mem-
inta setiap pemimpin agama untuk meluang-
kan waktu untuk hening sekejap, “meminta 
Tuhan untuk menerangi fikiran kita sehing-
ga dialog kita akan membuahkan hasil dan 
membantu kita dengan berani menempuh 
jalan cakerawala pendidikan baharu.” — 
CNA

Sebab firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam dari pada 
pedang bermata dua manapun; ia menusuk amat dalam sampai 
memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup 
membezakan pertimbangan dan fikiran hati kita. 

Dan tidak ada suatu makhlukpun yang tersembunyi di hada-
pan-Nya,  sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan 
mata Dia, yang kepada-Nya kita harus memberikan pertang-
gungan jawab.

Ibrani 4: 12-13 

JAKARTA: Presiden Indonesia, Joko 
Widodo telah melancarkan festival maya 
Kitab Suci Katolik yang menggalakan 
kaum muda Katolik memahami lebih 
dalam akan Kitab Suci serta mempraktik-
kan nilai-nilai yang diajarkan dalam Kitab 
Suci.

Acara yang dianjurkan oleh Badan Pem-
bentukan dan Pembangunan Pesparani Na-
sional Katolik dan Penciptaan Maya Kato-
lik Indonesia (KVKI), dimulakan dengan 
Misa pada 2 Oktober, dan akan disiarkan 
secara langsung di saluran YouTubenya se-
hingga 28 Oktober.

Father Paulus Christian Siswantoko, 
salah seorang penganjur, mengatakan nilai-
nilai alkitabiah yang ingin ditanamkan fes-
tival ini merangkumi persaudaraan, toler-

ansi, kekitaan dan kasih sayang.
Dengan tema “Persaudaraan manusia di 

tengah pandemik Covid-19”, festival ini 
meliputi pertandingan bercerita Alkitab, 
pertandingan nyanyian Mazmur dan kuiz 
mengenai nilai-nilai Kristian.

Selain itu, ia juga diisi dengan acara bual 
bicara dan seminar pelbagai tema yang 
disertai peserta dari seluruh 34 wilayah  di 
Indonesia. 

Festival yang menonjolkan perpaduan 
dan solidariti  itu merupakan salah satu 
acara besar di Indonesia. 

“Pandemik membataskan pergerakan  
dan aktiviti kita, tetapi kita tidak boleh 
kehilangan kreativiti kita. Kita harus ber-
semangat dan produktif untuk mengada-
kan acara yang bermanfaat melalui media 

digital yang melibatkan ramai orang di 
samping menjaga protokol kesihatan,” kata 
Widodo kepada para peserta pada permu-
laan festival.

 “Oleh itu, saya sangat menghargai fes-
tival maya ini. Ini membuktikan bahawa 
umat Katolik cepat menyesuaikan diri  
dengan situasi, menjadi model bagi praktik 
baharu, dan mempersiapkan diri untuk per-
alihan dari pandemik ke endemik.” Widodo 
juga menyeru umat Katolik agar membantu 
mereka yang terkesan dengan pandemik. 

“Saya berharap program sosio-keaga-
maan ini ... dapat memperkuat kepercayaan 
umat Katolik, meningkatkan semangat 
nasionalisme, dan meningkatkan toleransi 
beragama melalui aksi cinta kepada budaya 
Gereja Katolik,” katanya. — Ucanews.com

Jokowi lancar festival bulan Kitab Suci Katolik 

Presiden Indonesia, Jokowi, bersalaman 
dengan para Uskup Indonesia dalam sebuah 
acara. Kredit Gambar KWI Indonesia. 



Adakah kita mempunyai 
malaikat pelindung? 

Semasa kecil, saya diajar baha-
wa saya mempunyai malaikat 
pelindung, malaikat sejati 

yang diberikan oleh Tuhan untuk 
menemani saya di mana-mana dan 
melindungi saya dari bahaya. Saya 
masih ingat, saya diberikan kad 
kecil doa suci  yang diberikan oleh 
ibu kepada saya, yang mempunyai 
ilustrasi seorang budak lelaki 
sedang bermain dekat tebing yang 
berbahaya dan malaikat berada di 
s i tu  untuk melindunginya. 
Sebilangan besar umat Katolik 
Roma dalam lingkungan generasi 
saya, pada pendapat saya, mengin-
gati doa suci yang didoakan setiap 
hari untuk meminta bimbingan dan 
perlindungan malaikat pelindung 
kami: Malaikat Tuhan, pelindungku 
yang dikasihi ... 

Apa yang hendak disampaikan 
mengenai malaikat pelindung? 
Adakah roh yang dipersonifikasi-
kan itu benar-benar wujud atau ada-
kah malaikat pelindung hanyalah 
makhluk dari khayalan kita yang 
dicipta untuk membantu perkem-
bangan agama anak-anak? Apakah 
malaikat pelindung diwujudkan 
agar iman kepercayaan kita sema-
kin bertumbuh? 

Sama ada kita mahu bertumbuh 
dalam kepercayaan itu atau tidak, 
hakikatnya, pada hari ini sebaha-
gian besarnya kita bertumbuh 
dalam kepercayaan malaikat pelind-
ung itu ada.  Sebilangan besar orang 
dewasa, dalam semua denominasi 
Kristian, melihat kewujudan malai-
kat pelindung sebagai fantasi suci 

atau tidak peduli dengan idea itu.
Adakah kita masih mempercayai 

malaikat pelindung? Sekiranya ya, 
apakah sebenarnya yang sepatutnya 
kita  percayai? Adakah malaikat 
adalah makhluk yang nyata atau 
hanya bentuk lain kehadiran Tuhan 
dalam hidup kita?

Para sarjana Kitab Suci tidak 
memberi kita jawapan pasti tetapi 
lebih menyarankan agar soalan itu 
dapat dijawab dengan cara yang 
sama. Dalam kitab suci, kata 
‘malaikat’ mungkin merujuk pada 
roh yang dipersonifikasikan atau 
mungkin merujuk kepada kehadiran 
khusus Tuhan dalam beberapa situ-
asi.

Tradisi gereja menegaskan dan 
menekankan bahawa malaikat 
adalah nyata. Malaikat mempunyai 
sejarah yang kaya dan sebahagian 
besarnya dianggap sebagai orang 
yang sebenar (walaupun roh). 
Ikonografi dan muzik Kristian tidak 
dapat dipisahkan dengan malaikat, 
dan Gereja Katolik Roma menga-
dakan perayaan besar untuk merai-
kan para malaikat dan malaikat 
pelindung.

Majlis Lateran Keempat (ber-
langsung pada tahun 1215, jauh 
sebelum Reformasi Protestan) 
menyatakan bahawa kepercayaan 
kepada malaikat pelindung tersirat 
dalam kitab suci. Katekismus 
Gereja Katolik menegaskan bahawa 
“sejak bayi hingga kematian, 
kehidupan manusia dikelilingi oleh 
mereka (malaikat pelindung) yang 
sentiasa memerhatikan dan berdoa 

untuk kita. Mereka berada di samp-
ing setiap orang beriman sebagai 
malaikat pelindung dan gembala 
yang membawa umat kepada 
kehidupan.”

Jadi apa yang kita fahami tentang 
hal ini? Perasaan berbahagi? Umat 
Kristian konservatif secara amnya 
menegaskan kewujudan malaikat 
sebagai ajaran dogmatik. Malaikat 
itu nyata. Orang Kristian Liberal 
cenderung meragui akan hal ini 
atau mungkin agnostik mengenain-
ya. Bagi mereka, ‘malaikat’ lebih 
merujuk kepada kehadiran Tuhan 
yang istimewa. Sebagai contoh, 
mereka mengambil kenyataan 
dalam Injil di mana penginjil mem-
beritahu kita bahawa semasa Yesus 
sedang berdoa “seorang malaikat 
datang dan menguatkannya” yang 
bermaksud bahawa rahmat Tuhan 
datang dan menguatkannya.

Siapa yang betul? Mungkin tidak 

menjadi masalah kerana hakikat-
nya, kedua-dua kenyataan itu benar. 
Tuhan memberi kita wahyu, bimb-
ingan, perlindungan, dan kekuatan 
dan melakukannya dengan cara-
cara yang “malaikat”, yang melang-
kaui pemahaman kita yang terbatas. 

Mereka yang percaya bahawa 
malaikat adalah nyata pasti pernah 
mengalami pengalaman yang hebat. 
Walaupun kita hanya melihat asal-
usul dan dimensi penciptaan fizikal 
(apa sahaja versi saintifik anda) 
misteri akan segera mengaburkan 
keupayaan imaginatif  kita. 
Semuanya terlalu dahsyat untuk 
difahami!

Kita tahu sekarang bahawa ter-
dapat berbilion alam semesta 
(bukan hanya planet) dan kita tahu 
bahawa planet bumi kita, dan kita di 
planet ini, adalah titik-titik kecil 
dalam kehebatan ciptaan Tuhan 
yang tidak dapat difikirkan. 

Ini kenyataannya maka ini bukan 
masa yang tepat untuk meragui ten-
tang sejauh mana ciptaan Tuhan, 
mempercayai bahawa kita, manu-
sia, adalah apa yang penting dan 
bahawa tidak ada kenyataan yang 
dapat dipersonifikasikan di luar 
daging dan darah kita sendiri. 
Pemikiran sedemikian sempit, dari 
sudut iman dan dari sudut sains itu 
sendiri

Namun, agnostisisme mereka 
yang meragui kewujudan malaikat 
adalah sia-sia. Ketika kitab suci 
memberitahu kita bahawa Malaikat 
Gabriel menampakkan diri kepada 
Maria untuk mengumumkan 

kehamilannya, ketika Yesus berge-
lut dan keletihan dalam doa di 
Gethsemane, seorang malaikat 
datang dan menguatkannya. Tidak 
ada bezanya sama ada ia terjadi 
melalui semangat keperibadian atau 
melalui cara lain kehadiran Tuhan. 
Walau apa pun, itu nyata. 
Bagaimanapun, itu adalah kekhasan 
Tuhan yang nyata dan terperinci 
dalam kehidupan seseorang.

Oleh itu, adakah kita mempunyai 
malaikat pelindung? Semasa kelahi-
ran atau semasa pembaptisan ada-
kah Tuhan menetapkan malaikat 
tertentu untuk berpergian dengan 
kita sepanjang hidup kita, memberi 
kita petunjuk dan memberi perlind-
ungan surgawi yang tidak dapat dil-
ihat dengan mata kasar kita? 

Ya, kita mempunyai malaikat 
pelindung, tidak kira bagaimana 
kita membayangkan atau memaha-
mi perkara ini. Tuhan lebih dekat 
dengan kita daripada kita kepada 
diri kita sendiri dan kasih, bimbin-
gan, dan perlindungan Tuhan sen-
tiasa ada bersama kita. Pada akh-
irnya, tidak ada masalah sama ada 
ini datang melalui semangat 
keperibadian tertentu (yang mem-
punyai nama di syurga) atau sama 
ada melalui kemunculan Tuhan 
yang penuh kasih sayang.

Kehadiran Tuhan itu nyata - dan 
kita tidak pernah sendirian. Kasih, 
bimbingan, dan perlindungan 
Tuhan itu sentiasa menyertai kita. 
— Hakcipta Terpelihara 1999-
2021 @ Fr Ron Rolheiser 

Latar belakang ceritera Injil 
Markus menceritakan keya-
kinan orang-orang Yahudi 

kekayaan atau harta adalah tanda 
berkat Tuhan. 

Orang kaya adalah orang yang 
diberkati, tetapi orang miskin 
bukan orang yang menggembi-
rakan hati Tuhan. 

Maka apa yang diucapkan 
Yesus, yang tidak sedap didengar, 
bahkan terasa sangat kasar, men-
imbulkan kehairanan dan kekece-
waan ramai orang. Mungkin begitu 
juga menghairankan bagi kita!

Bila masalah itu mahu diterang-
kan secara pendek dan kena (“to 
the point”), maka dapat dikatakan 
sebagai berikut: Kekayaan atau 
harta material dilihat sebagai pun-
cak kekuatan dan kebanggaan, 
yang harus dicapai manusia — 
memang demikianlah pandangan 
dan sikap orang duniawi! 

Seolah-olah orang hanya ingin 
hidup di dunia ini sahaja, maka 
sikapnya materialistik. Tetapi 
Yesus datang dari syurga yang 
kekal, Dia datang ke dunia untuk 
mengingatkan manusia akan 
tujuan hidupnya yang bukan hanya 
sementara melainkan yang kekal. 

Apabila seseorang itu hanya 
ingin memiliki matlamat untuk 
mengaut kekayaan sebanyak 
mungkin untuk kepentingan dirin-

ya sendiri, maka menurut Yesus, 
matlamat itu adalah sia-sia. 

Dan matlamat sia-sia itu  tidak 
dapat dipakai untuk membuka 
pintu hidup kekal.  Keterangan “to 
the point” itu masih kurang jelas, 
seperti juga dialami si pemuda, 
yang ingin memperoleh hidup 
yang kekal. 

Pemuda itu secara jujur men-
gakui telah melaksanakan segala 
perintah Tuhan: aku tidak mem-
bunuh, tidak berzina, tidak men-
curi, tidak mengucapkan saksi 
dusta, tidak mengurangi hak orang, 
dan secara positif aku menghorma-
ti ayah dan ibuku. 

Yesus sungguh menghargai kes-
aksian pemuda itu. Yesus meman-
dang dia dengan menaruh kasih 
kepadanya, dan berkata kepadan-
ya: “Hanya satu kekuranganmu: 
Pergilah, juallah apa yang kau 
miliki, dan berikanlah itu kepada 
orang-orang miskin. Maka engkau 
akan beroleh harta di syurga.” 

Mendengar itu, bukan sahaja si 
pemuda itu, tetapi juga murid-
murid Yesus, terkejut dan kecewa 
mendengar ucapan Yesus. 

Pesan yang ingin disampaikan 
kepada kita dalam Injil Markus 
hari ini, iaitu di dalam kata-kata si 
pemuda mahupun dalam ucapan 
jawaban-jawaban Yesus, harus kita 
fahami dengan baik: jangan di 

salah tafsirkan. Tafsiran kita jan-
gan berlebih-lebihan, namun jan-
gan pula dikurangi atau diper-
lemah erti yang sesungguhnya. 

Yesus mahu menyedarkan kita, 
bahawa kekayaan atau harta yang 
disediakan dan diberikan oleh 
Tuhan kepada umat manusia 
adalah baik dan perlu. 

Namun bukan hanya untuk 
kepentingan diri sendiri, melainkan 
untuk diterima secara adil bagi ses-
ama juga. Yesus mahu menegas-
kan, bahawa harta atau kekayaan 
mempunyai kekuatan dalam 
menghalang orang menjadi murid 
Yesus sejati. 

Yesus menggunakan hal kekay-
aan untuk menunjukkan, bahawa 
harta milik, sukses, kemakmuran 
merupakan jerat atau hambatan 
hidup yang berbahaya. 

Kerana itu kesediaan melepas-
kan diri seutuhnya dari ikatan 
milik peribadi memang dituntut 
dari setiap murid Yesus yang sejati. 

Sebab kekayaan dapat memusat-
kan hati kita hanya kepada dunia 
ini saja. Dan bila kita dipanggil 
Tuhan, dapatkah kekayaan itu kita 
bawa serta? Bila hanya berfikir 
secara duniawi, kita hanya diajak 
memperhitungkan segala-galanya 
menurut ukuran harga (price) 
bukan menurut ukuran nilai 
(value). 

Yesus mahu mengubah seluruh 
pandangan murid-murid-Nya dan 
orang-orang Yahudi sezaman-Nya. 
Tetapi pandangan dan ajaran Yesus 
itu tidak difahami oleh mereka. 
Yesus berkata:  “Alangkah 
sukarnya orang yang berwang 
(kaya) masuk ke dalam Kerajaan 
Tuhan” (Mrk 10:23). 

Dan reaksi murid-murid Yesus 
dalam Injil tertulis: “Mereka makin 
gempar dan berkata seorang kepa-
da yang lain, —  Jika demikian, 
siapakah yang dapat diselamat-
kan? (ay.26).

Sekarang ini, kita juga bertanya 
akan pertanyaan itu! Yesus meng-
ingatkan kita, bahawa keselamatan 
adalah sungguh-sungguh anugerah 
Tuhan. Rahmat adalah pemberian 
Tuhan! 

Dan hanya tangan-tangan kita 
yang murni, yang tidak menggeng-
gam kepentingan diri kita sendiri 
saja, akan dapat kita tujukan kepa-

da Tuhan untuk menerima 
anugerah rahmat keselamatan-
Nya. 

Keberhasilan untuk diselamat-
kan adalah di luar kesanggupan 
dan kemampuan kita sendiri, dan 
tergantung dari kebaikan dan kasih 
Tuhan. Ialah yang akan memberi-
kannya sebagai anugerah: “Bagi 
manusia hal itu tidak mungkin, 
tetapi bukan demikian bagi Tuhan. 
Sebab segala sesuatu adalah 
mungkin bagi Tuhan” (ay,27).

Injil Markus hari ini mengajak 
kita semua sebagai murid Kristus, 
baik secara perorangan mahupun 
sebagai kelompok atau Gereja, 
menghindari pertentangan (kontra-
diksi) di dalam hidup kita, yakni 
perbezaan antara kedudukan kita 
sebagai murid Yesus dan penghay-
atan hidup kita yang materialistik 
dan sangat duniawi. — Msgr F.X. 
Hadisumarta O.Carm

HARI MINGGU BIASA
KE-28 TAHUN B 
 KebijaKsanaan 7:7-11 

 ibrani 4:12-13  
injil MarKus 10:17-30 

Kenali jerat yang menghalang kita bertumbuh dalam iman
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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 Berikut ini adalah yang diajarkan oleh Gereja 

Katolik tentang neraka, sebagaimana tertulis 
dalam Katekismus Gereja Katolik:

KGK 1033: Kita tidak dapat disatukan dengan 
Tuhan, kalau kita tidak secara sukarela memutus-
kan untuk mencintai Dia. Tetapi kita tidak dapat 
mencintai Tuhan, kalau melakukan dosa berat 
terhadap Dia, terhadap sesama kita, atau terhadap 
diri sendiri: “Sesiapa tidak mengasihi, ia tetap di 
dalam maut. Setiap orang yang membenci sauda-
ranya, adalah seorang pembunuh manusia. 

Dan kamu tahu, bahawa tidak ada seorang 
pembunuh yang memiliki hidup kekal di dalam 
dirinya” (1 Yoh 3:14-15). Tuhan memperingat-
kan kita, bahawa kita dipisahkan dari-Nya, apa-
bila kita mengabaikan perhatian kita kepada kep-
erluan-keperluan mendesak dari orang miskin 
dan kecil, yang adalah saudara dan saudari-Nya 
(Bdk. Mat 25:3146). Mati dalam dosa berat, 
tanpa menyesalinnya  dan tanpa menerima cinta 
Tuhan yang berbelas-kasihan, bererti tinggal ter-
pisah dari-Nya untuk selama-lamanya oleh kepu-
tusan sendiri secara bebas. Keadaan pengucilan 
diri secara definitif dari persekutuan dengan 
Tuhan dan dengan para kudus ini, dinamakan 
“neraka”.

KGK 1034: Yesus beberapa kali berbicara ten-
tang “gehenna“, iaitu “api yang tidak terpadam-
kan” (Bdk. Mat 5:22.29; 13:42.50; Mrk 9:43-48), 

yang ditentukan untuk mereka, yang sampai 
akhir hidupnya menolak untuk percaya dan ber-
tobat, tempat jiwa dan badan sekaligus dapat len-
yap (Bdk. Mat 10:28). Dengan tegas, Yesus men-
yampaikan bahawa Ia akan “menyuruh malaikat-
malaikat-Nya”, yang akan mengumpulkan semua 
orang, yang telah menyesatkan orang lain dan 
telah melanggar perintah Tuhan, dan… mencam-
pakkan mereka ke dalam dapur api; di sanalah 
terdapat ratapan dan kertakan gigi” (Mat 13:41-
42), dan bahawa Ia akan mengucapkan keputu-
san pengutukan: “Enyahlah daripada-Ku, hai 
kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam 
api yang kekal” (Mat 25:41).

KGK 1035: Ajaran Gereja mengatakan bahawa 
ada neraka, dan bahawa neraka itu berlangsung 
sampai selama-lamanya. Jiwa orang-orang yang 
mati dalam keadaan dosa berat, masuk langsung 
sesudah kematian ke dunia orang mati, di mana 
mereka mengalami seksa neraka, “api abadi” 
(Bdk. DS 76; 409; 411; 801; 858; 1002; 1351; 
1575; SPF 12). Penderitaan neraka yang paling 
buruk adalah perpisahan abadi dengan Tuhan; 
hanya di dalam Dia manusia dapat menemukan 
kehidupan dan kebahagiaan, kerana untuk itulah 
ia diciptakan dan itulah yang ia rindukan.

KGK 1037: Tidak ada seorang pun ditentukan 
lebih dahulu oleh Tuhan supaya masuk ke dalam 
neraka (Bdk. DS 397; 1567); hanya penging-

karan secara sukarela terhadap Tuhan (dosa 
berat), di mana orang bertahan sampai akhir, 
menghantarnya ke sana. Dalam perayaan Ekaristi 
dan dalam doa harian umatnya Gereja senantiasa 
mohon belas kasihan Tuhan, supaya “jangan ada 
yang binasa, melainkan supaya semua orang ber-
balik dan bertobat” (2 Ptr 3:9):

“Terimalah dengan rela persembahan umat-
Mu. Bimbinglah jalan hidup kami dan selamat-
kanlah kami dari hukuman abadi agar tetap men-
jadi umat kesayangan-Mu (MR, Doa Syukur 
Agung Romawi 88).

KGK 1861    Dosa berat, sama seperti kasih, 
adalah satu kemungkinan radikal yang dapat dip-
ilih manusia dalam kebebasan penuh. Ia mengak-
ibatkan kehilangan kebajikan ilahi, kasih, dan 
rahmat pengudusan, artinya status rahmat. 

Kalau ia tidak diperbaiki lagi melalui penyesa-
lan dan pengampunan ilahi, ia mengakibatkan 
pengucilan dari Kerajaan Kristus dan menyebab-
kan kematian abadi di dalam neraka kerana kebe-
basan kita mempunyai kekuasaan untuk men-
jatuhkan keputusan yang definitif dan tidak dapat 
ditarik kembali. Tetapi meskipun kita dapat 
menilai bahawa satu perbuatan dari dirinya 
sendiri merupakan pelanggaran berat, namun kita 
harus menyerahkan penilaian mengenai manusia 
kepada keadilan dan kerahiman Tuhan. — 
Katolisitas 

Ajaran Gereja Katolik tentang neraka

Kanak-kanak pimpin doa rosari, 
berdoa untuk karya-karya misi
KUCHING: Dewan Kepausan Kanak-kanak 
Suci di bawah Persatuan-Persatuan Misi Pon-
tifikal untuk Malaysia, Singapura dan Bru-
nei, telah menganjurkan Saat Teduh Ekaristi 
Kanak-kanak Sedunia ke-19 pada 1 Oktober 
lalu. Ia disiarkan secara langsung dari Kat-
edral St Joseph, Kuching. Acara ini merupa-
kan kali kedua dirayakan dalam talian kerana 
pandemik Covid-19. 

Saat Teduh Kanak-kanak ini dianjurkan 
sempena bulan Oktober, yang dikhaskan 
untuk karya-karya misi dan devosi rosari. 
Kemuncak perayaan ialah pada 24 Oktober, 
yang memperingati dan mendoakan para mi-
sionari di seluruh dunia. 

Sebagai Presiden Episcopal untuk Persat-
uan-persatuan Misi Kepausan untuk Malay-
sia-Singapura-Brunei, Uskup Metropolitan 
Kuching, Uskup Agung Simon Poh, bersama 
dengan para direktur Pontifical Societies 
Keuskupan, mengalu-alukan semua anak-
anak yang mengikuti Saat Teduh dalam talian. 

SOP melarang anak-anak kecil berada di 
dalam Gereja, jadi kanak-kanak dari pelbagai 
keuskupan di Malaysia dan Brunei merakam 

video di mana mereka memimpin Rosari Misi 
dalam bahasa masing-masing misalnya baha-
sa Iban, Tagalog, Kadazan, Murut, Melanau, 
Kantonis di samping Bahasa Malaysia dan 
Bahasa Inggeris. Fr Galvin Richard Ngum-
bang, Fr Benard Jim Bujang dan Diakon 
Mark Bonchol membacakan lima Misterium 
Cahaya diikuti doa Bapa Kami, Salam Maria 
dan Kemuliaan dari pelbagai Paroki di Ma-

laysia dan Brunei. 
Uskup Agung Simon Poh menyatakan ba-

hawa dalam Bulan Misi ini, “kita merenung-
kan kehidupan Yesus yang dimulai dengan 
Pembaptisan-Nya, mukjizat pertama-Nya di 
Kana, pewartaan-pewartaan Yesus tentang 
Khabar Gembira, Transfigurasi dan Perja-
muan Terakhir, di mana Dia menyatakan 
cinta-Nya sebelum wafat di kayu Salib.” Kata 

Uskup Agung Simon, “Semasa berdoa Rosari 
di hadapan Sakramen Mahakudus, renung-
kanlah kehidupan Yesus kerana Dia sungguh 
Hidup!”

Selain berdoa rosari, doa kepada  St Jacinta 
dan St Francisco, serta doa untuk kedamaian 
dan kepercayaan juga dibacakan. Pada akhir 
Saat Teduh, Uskup Agung Simon menga-
jak kanak-kanak agar mengambil bahagian 
dalam projek ‘Children Helping Children’ 
iaitu menyumbang dan sumbangan itu akan 
dihantar oleh Paderi Paroki ke Roma bagi 
kegunaan kegiatan-kegiatan misionari di se-
luruh dunia.

MEMBAKUT: Buat pertama kalinya, Ger-
eja St Patrick Membakut mengadakan Misa 
Kudus dan Upacara Pemberkatan Haiwan 
dan Tumbuhan pada 4 Oktober 2021.

Misa Kudus sempena Hari Sto Fransiskus 
dari Asissi dan upacara pemberkatan dip-
impin oleh Father Benedict Daulis. 

Beberapa umat, dengan mematuhi SOP, 
membawa pelbagai tumbuhan dan haiwan ke-
sayangan mereka untuk diberkati. Menarikn-
ya menurut catatan seorang umat, kehadiran 
Yesus dan Sto Fransiskus amat dirasai se-
hingga kucing dan anjing pun tidak membuat 
bising semasa upacara pemberkatan!

Di Paroki Katedral St Francis Xavier, 
Upacara Pemberkatan haiwan dan tumbu-
han dipimpin oleh Uskup Cornelius Piong. 

Doa Pemberkatan Haiwan dan Tumbuhan 
sempena Pesta Santo Fransiskus dari Asisi 
ini juga merupakan Penutupan Musim Pen-
ciptaan 2021 di Keuskupan Keningau.

Komisi Keharmonian dan Alam Ciptaan 
Tuhan Keuskupan Keningau telah mengan-
jurkan pelbagai aktiviti menarik sepanjang 
musim penciptaan ini seperti Malam Laud-
ato Si Kanak-kanak, Nyanyian Mazmur 
Alam Ciptaan Tuhan dan Isnin Tanpa Dag-
ing. 

Musim Penciptaan ditutup dengan Doa Pemberkatan Haiwan dan Tumbuh-tumbuhan 

Uskup Cornelius (gambar kiri) dan Fr Benedict (gambar kanan) bergambar bersama umat selepas upacara pemberkatan. 



Sahabat kecil Yesus

Ada seorang pemuda yang selalu 
berangan-angan untuk menjadi 
kaya. Dia berangan-angan jika dia 
menjadi orang kaya, dia akan 
selalu membantu orang miskin 
dan Gereja. 
Pada suatu hari, pemuda itu 

benar-benar telah menjadi kaya 
kerana hasil ladangnya yang luma-
yan.
Pada mulanya, setelah menjadi 

kaya, pemuda itu selalu menderma 
kepada Gereja dan orang miskin. 
Tetapi lama kelamaan, dia mula 
menjadi kedekut kerana takut 
hartanya akan habis. 
Apabila mahu menderma, dia 

akan memastikan namanya disiar-
kan di buletin Gereja agar semua 
orang tahu dia telah menderma 
sesuatu di situ. 
Ternyata kekayaan telah men-

gubah hati si pemuda yang seder-
hana itu. 
Dalam Injil pada hari ini juga, 

seorang pemuda yang taat dengan 
ajaran Tuhan, mahu mengikuti 
Yesus. Tetapi apabila Yesus men-
gatakan bahawa dia harus mening-
galkan harta bendanya, pemuda 
itu sedih lalu meninggalkan Yesus.
Adik-adik, Yesus bukanlah mem-

benci orang kaya tetapi Dia tidak 

berkenan dengan sikap mementing-
kan kekayaan daripada Tuhan.
Dalam hidup ini, apalah ertinya 

tanpa Tuhan. Harta dan kemewa-
han tidak dapat memberikan kita 
damai. 
Semoga pembacaan Injil pada 

hari ini, memberi pengajaran dan 
menyentuh hati adik-adik. 

Auntie Melly

Maria Bonda model dalam penginjilan kerana dia 
mendahului kita dalam hal melaksanakan perintah Tuhan 

untuk mewartakan Kristus melalui teladan hidupnya. 
Warnakan gambar ini. 

Yesus mengunjungi Maria dan Marta (Lukas 10:38-42)
Cari LAPAN perbezaan pada gambar di bawah. 

Mari Berdoa 
Tuhan,
Bantulah untuk 
menyampaikan 

Khabar 
Gembira 

kepada rakan-
rakan kami. 

Amen.

Dalam Injil Markus 10:51, Yesus bertanya kepada seorang 
buta apa yang dimahukannya. Cari jawaban orang buta itu 
dengan menyelesaikan kod rahsia di bawah. 
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KUCHING: Alumni Kuching Arch-
diocesan Youth Apostolate Ke-27 
(AKAYA-27) telah menganjurkan 
perjumpaan dalam talian pada 21 
Ogos 2021 dengan menggunakan 
platform Zoom Meeting. 

Program selama dua jam ini dis-
ertai 37 peserta AKAYA-27 dan juga 
beberapa orang fasilitator, termas-
uk Fr Ramon Borja SDB, Sr Martina 
SSFS, Sr Evelyn SSFS, Br Davie Enta-
lai dan Bro Henry Lawrence.

Karen Bulan Jeffrey, selaku 
koordinator program ini, menya-
takan tujuan program WHAT’S UP! 
AKAYA-27 diadakan adalah untuk 
menghimpunkan semula atau 
mengadakan reunion selepas tiga 
tahun tidak berjumpa. 

Program waktu malam itu dis-
elitkan dengan aktiviti seperti per-
mainan dan sesi perkongsian Injil 
dalam kumpulan-kumpulan kecil. 

Walaupun tidak dapat berjumpa 
secara bersemuka pada masa kini, 
namun hal ini tidak mematahkan 
semangat para peserta untuk ber-
jumpa dan berdoa secara online. 

Karen juga mendapat inspirasi 
untuk mengatur program ini sete-
lah dia mengikuti program ALPHA 
Online yang dianjurkan oleh CVS 
Young, Puncak Alam dan Shah 
Alam. 

Manakala bagi sesi perkongsian 
Kitab Suci pada malam itu, petikan 
diambil daripada Yohanes 6:51: 
“Akulah roti hidup yang telah turun 
dari syurga.   Jikalau seorang ma-
kan dari roti ini, ia akan hidup sela-
ma-lamanya, dan roti yang Ku beri-
kan itu ialah daging-Ku, yang akan 
Kuberikan untuk hidup dunia." 

Meskipun tidak ramai peserta 
& fasilitator AKAYA-27 yang hadir 
pada malam itu disebabkan oleh 
masalah talian internet yang 
kurang baik, pihak penganjur meli-
hat sambutan ini sebagai satu per-
mulaan yang baik. 

Memetik ucapan Maria Amella, 
koordinator belia KAYC, Karen ber-
harap para belia mempunyai ini-
siatif sendiri untuk menganjurkan 
program bagi pembangunan ro-
hani belia.

“Sekiranya tidak pasti bagaima-

na untuk mengembangkan atau 
merealisasikan idea anda, hubungi 
KAYC dan kami sentiasa terbuka 
untuk mendengar, bekerjasama 
atau berkolaborasi dengan para 
belia,” katanya.

Berikut adalah testimoni bebera-
pa peserta dan penganjur program:

Saya berasa teruja, gembira ker-
ana dapat berkumpul dan 'ber-
sharing' dengan kawan-kawan 
serta para fasilitator yang telah 
lama tidak berjumpa. Ia meng-
ingatkan saya semula kepada 
kenangan bersama ketika KAYA 
yang berbeza pada masa kini. 
Masa dua jam terasa tidak cukup, 
dan saya berharap akan ada lagi 
program seperti ini pada masa 
akan datang. – Basilica Laurentia 
Unie

Program ini membantu saya un-
tuk mengingatkan semula lang-

kah-langkah dalam perkongsian 
Injil, dan saya berharap AKAYA-27 
dapat berkumpul semula untuk 
sesi seperti ini dan program lain. 
Kalian semua tetap manis dalam 
ingatan. Stay safe & stay home 
everyone. – Evalin Anak Dominic

Jauh di lubuk hati saya berkata, 
“Memang bagus, walaupun 
dalam keadaan pandemik ini, 
para pemuda pemudi masih da-
pat berkongsi Firman Tuhan dan 
pengalaman mereka”. Menerusi 
Firman Tuhan dalam Injil Yohanes 
6:51, saya dapat merenungkan 
betapa laparnya saya akan Eka-
risti kerana gereja telah ditutup. 
Menghadiri Misa, berdoa dan 
menerima komuni adalah sesua-
tu yang amat dirindui.  Daripada 
perkongsian sesama, kami dapat 
memahami situasi rakan masing-
masing. – Sr Martina SSFS. —                   
Today's Catholic 

LISBON, Portugal: Gereja Kato-
lik telah mengumumkan baha-
wa Hari Orang Muda Sedunia 
(WYD) berikutnya akan diada-
kan di Lisbon, Portugal. Hari 
kaum muda Katolik terbesar 
di dunia itu akan berlangsung 
pada 1-6 Ogos, 2023.

“Kami berharap bahawa 
waktu selama 22 bulan menu-
ju WYD itu mungkin menjadi 
waktu pewartaan Injil bagi se-
mua,” kata Kardinal Manuel 
Clemente, Patriark Lisbon, saat 
mengumumkan acara itu pada 
4 Oktober.

Hari Orang Muda Sedunia 
dibentuk oleh Sri Paus Yohanes 
Paulus II pada tahun 1985. Per-
temuan yang berlangsung sela-
ma seminggu biasanya menarik 
ratusan ribu orang muda dari 
seluruh dunia.

Acara antarabangsa itu bi-
asanya diadakan di benua yang 
berbeza setiap tiga tahun den-
gan kehadiran Bapa Suci. 

Sri Paus Fransiskus mengu-
mumkan bahawa ibu kota Por-
tugal akan menjadi tuan rumah 
pertemuan kaum muda Katolik 
global pada Misa penutupan 
WYD terakhir di Kota Panama 
pada Januari 2019 lalu.

Lisbon, sebuah kota berpen-
duduk 505,000 orang, berjarak 
sekitar 75 batu dari Fatima, 
salah satu pusat ziarah Maria 
yang paling banyak dikun-
jungi di dunia manakala kisah 
tiga orang kanak-kanak kudus, 

Jacinta, Lucia dan Francesco, 
yang melihat penampakan Bon-
da Maria, amat terkenal di selu-
ruh dunia. 

Sebuah laporan tentang 
Orang Muda Eropah dan Aga-
ma, yang diterbitkan pada ta-
hun 2018, mendapati bahawa 
Portugal memiliki bilangan 
kehadiran Misa mingguan tert-
inggi di kalangan kaum muda 
di Eropah.

Komiti penganjur acara di 
Lisbon mengatakan bahawa 
mereka memutuskan untuk 
mengumumkan tarikh pada 4 
Oktober sempena  Pesta Santo 
Fransiskus dari Assisi.

Hari Orang Muda Sedunia di 
Lisbon pada mulanya dijadu-
alkan pada Ogos 2022, tetapi 
Vatikan mengumumkan men-
unda acara tersebut selama satu 
tahun kerana pandemik virus 
corona.

Uskup yang memantau per-
siapan World Youth Day 2023 
mengatakan kepada CNA 
dalam sebuah wawancara awal 
tahun ini bahawa acara terse-
but akan menjadi kesempatan 
untuk memperbaharui harapan 
setelah pandemik virus corona.

“Saya berharap WYD Lisbon 
2023 akan menjadi perayaan 
dari dan untuk semua orang 
dan dapat memberi kesempatan 
untuk memperbaharui harapan 
pada masa pasca pandemik,” 
kata Uskup Américo Manuel 
Alves Aguiar. — LiCAS.news

Tiga tahun tidak 
bertemu, AKAYA-27 
bersua di media digital 

1-6 Ogos 
tarikh WYD 
di Lisbon, 
Portugal 
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KOTA VATIKAN: Sri Paus Fransiskus men-
gatakan bahawa kebebasan sejati akan ditemui 
dan dialami dengan membuka hati kepada rah-
mat Kristus.

“Kebebasan yang paling benar, bebas dari 
perhambaan dosa,  mengalir dari Salib Kristus. 
Kita bebas dari perhambaan dosa oleh Salib 
Kristus,” kata Sri Paus Fransiskus pada 6 Ok-
tober.

“Di sana, di mana Yesus merelakan diri-Nya 
dipaku, menjadikan diri-Nya hamba, Tuhan 
meletakkan sumber kebebasan pada orang itu.”

Uskup Roma itu berkata demikian kepada 
para penziarah yang berkumpul di Dewan Pau-
lus VI. Bapa Suci merujuk kepada Sto Paulus, 
yang katanya mengalami misteri kasih Tuhan 
ketika dia menulis, “Saya telah disalibkan den-
gan Kristus” dalam Surat Rasul itu kepada je-
maat di Galatia. 

“Setelah menerima Kristus dalam hidupnya, 
Paulus tahu dia telah menerima karunia terbe-
sar dalam hidupnya iaitu kebebasan. Paulus 
memakukan keinginan daging dan duniawinya 
di Salib Yesus.”

 “Kesaksian dan keakraban Paulus dengan 
Tuhan memberi kita inspirasi menjalani ke-

hidupan bebas ini. Orang Kristian bebas, harus 
bebas, dan dipanggil untuk tidak kembali men-
jadi hamba kepada perkara-perkara aneh,” kata 
Sri Paus.

Sangti Papa menyatakan bahawa untuk be-
bas dari dosa bukanlah mudah namun, ia tidak 
mustahil, jika umat bertekad untuk membuat 
kemajuan dalam hidupnya. 

 “Berapa ramai orang di sana yang tidak 
pernah belajar, bahkan tidak tahu membaca 
dan menulis, tetapi mereka  memahami pesan 
Kristus dengan baik, yang mempunyai kebe-
basan ini yang memerdekakan mereka. Ke-
bijaksanaan Kristus telah meresapi mereka 
melalui Roh Kudus dalam pembaptisan,” kata 
Bapa Suci. 

Ucapan Sri Paus yang disiarkan secara lang-
sung, bertema, “Kristus telah membebaskan 
kita,” adalah yang siri katekesis beliau yang 
ke-10 tentang surat kepada umat di Galatia. 

“Kebebasan yang diterima oleh orang-orang 
Galatia - dan kita -  adalah buah kematian dan 
kebangkitan Yesus. Bahawa kebebasan me-
merdekakan seseorang sejauh mana ia men-
gubah kehidupan seseorang dan mengarah-
kannya ke arah kebaikan.

“Agar benar-benar bebas, kita tidak hanya 
perlu mengenal diri kita pada tahap psikologi, 
tetapi apa yang lebih penting ialah memprak-
tikkan kebenaran dalam diri kita dengan lebih 
mendalam serta membuka diri kita kepada 
rahmat Kristus,” jelas Sri Paus. 

“Perjalanan kebenaran dan kebebasan ada-

lah perjalanan yang berat sepanjang hidup ... 
Dan ini adalah perjalanan di mana Cinta yang 
datang dari Salib membimbing dan menopang 
kita: Cinta yang mengungkapkan kebenaran 
kepada kita dan memberi kita kebebasan. Ini 
adalah jalan menuju kebahagiaan,” kata Sri 
Paus. — CNA 

Kebebasan sejati mengalir dari Salib Yesus

YANGON: Gereja Katolik perlu menjalani 
“metanoia eksistensial” dan mengatasi dosa 
sosial yang memanipulasi alam secara yang 
serampangan,  kata Kardinal Charles Maung 
Bo dari Yangon, Myanmar.

Presiden Federasi Konferensi Para Uskup 
Asia (FABC) itu berbicara pada pertemuan 
online para pemimpin Gereja dari Asia dan 
Oseania tentang “sinodaliti gerejawi” pada 29 
September.

Acara tersebut diselenggarakan oleh Riv-
er Above Asia Oceania Ecclesial Network 
(RAOEN) untuk mendengarkan suara-suara 
sinode di Oseania dan Asia.

Penganjur menekankan bahawa masalah 
alam seperti kenaikan permukaan laut, peri-
stiwa cuaca ekstrim hanya dapat diatasi, jika 
Oseania dan Asia bertindak bersama.

“Kalkulus moral Katolik perlu diformat 
semula dan memasukkan dosa ekologi,” 
kata Kardinal Bo seraya menambah bahawa 
perusakan alam harus menjadi “dosa moral 

zaman modern.”
Beliau mengatakan dosa ekologi perlu 

mendapat tekanan sama besar seperti terha-
dap dosa seksual yang terjadi dikebanytakan 
bahagian dunia Katolik.  di banyak bagian 
dunia Katolik.

Kardinal Bo mengatakan bahawa Asia 
adalah rumah bagi “agama ekologi”, yang 

memuja alam sebagai ekspresi ilahi dan men-
gakui sungai dan gunung sebagai tempat suci.

Prelatus itu mengatakan orang-orang Asia 
telah mengarusutamakan gagasan antar-ke-
beradaan dan saling ketergantungan.

“Sementara banyak yang percaya bahawa 
komuniti adat hadir di wilayah Amazon, kita 
lupa Asia adalah salah satu benua adat terbe-
sar,” kata kardinal.

Dia mengatakan bahawa dengan populasi 
minoriti sekitar 80 hingga 100 juta, ‘peng-
injilan baru menanti’ bagi Gereja Katolik di 
wilayah tersebut.

Kardinal Bo mengatakan Gereja harus 
melihat desakan dan relevansi misinya dan 
memastikan bahawa kepedulian terhadap 
alam – sungai, gunung, laut – menjadi inisi-
atif unggulan.

Di Asia, perubahan iklim memberi kesan 
buruk kepada golongan lemah yang bergan-
tung kepada rezeki pada pertanian dan lautan. 
— LiCASnews.com 

Gereja perlu perangi ‘dosa memanipulasi alam’

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus meluahkan 
rasa sedih dan malu pada 6 Oct lalu selepas 
mendapat tahu ratusan ribu kanak-kanak telah 
dianiaya di Gereja Katolik Perancis selama 70 
tahun ini.

“Ini sangat memalukan,” kata Sri Paus ke-
pada umat awam pada  6 Oktober.

“Kepada para mangsa, saya ingin menyata-
kan kesedihan dan keperitan saya atas trauma 
yang mereka alami dan rasa malu saya, rasa 
malu kami, rasa malu saya kerana sejak seki-
an lama Gereja gagal memberi perhatian akan 
hal ini,” ujar Sri Paus dalam nada kesal. 

Sri Paus berkata demikian selepas Komi-
si Bebas Penganiayaan Seksual di Gereja 
(CIASE) menerbitkan laporan hampir 2,500 
halaman yang menganggarkan bahawa 
216,000 kanak-kanak telah dianiaya oleh pa-
deri, diakon, pertapa atau biarawan di Peran-
cis dari tahun 1950 hingga 2020.

Ini menunjukkan bahawa ada “antara 2,900 
dan 3,200” penderaan yang dilakukan oleh 
115.000 klerus dan biarawan. 

Kajian itu juga mengatakan bahawa “lebih 
dari satu pertiga serangan seksual di Gereja 
Katolik dilakukan, bukan oleh klerus atau bi-
arawan, tetapi oleh orang awam.”

Sebelum memasuki Dewan Paul VI untuk 
audiensi bersama umat awam, Sri Paus Fran-
siskus meluangkan masa untuk berdoa ber-
sama empat orang uskup Perancis untuk para 
mangsa penderaan seksual.

Para uskup Perancis berada di Roma sem-
pena kunjungan ad limina mereka. 

“Saya menyeru para uskup dan ketua-ketua 
religius untuk terus sedaya upaya melaku-
kan segala yang mungkin agar tragedi serupa 
tidak berulang,” kata Paus Fransiskus. 

Kardinal Seán O’Malley, presiden Komisi 

Kepausan untuk Perlindungan Golongan 
Bawah Umur juga mengeluarkan kenyataan 
pada 6 Oktober, menyebut laporan itu sebagai 
“kegagalan kepemimpinan Gereja.”

Beliau mengatakan bahawa para uskup 
Perancis telah ditugaskan untuk meneliti 
perkara ini dan harus disatukan di semua 
peringkat pihak berkuasa. Kardinal itu juga 
menekankan bahawa Gereja di Perancis telah 
mengambil langkah pertama yang diperlukan 
untuk menangani tragedi penderaan seksual. 
— CNA 

SYDNEY: Ketika perhimpunan pertama Maj-
lis Pleno Australia, Uskup Agung Sydney An-
thony Fisher menghimbau umat untuk men-
jadikan gereja itu sebagai “sumber pusat doa”.

Sempena persidangan pleno itu, setiap hari 
seorang uskup Australia yang berbeza meraya-
kan Misa pada awal perhimpunan dalam talian 
bersama 278 anggota Majlis Plenari. Pada 6 
Oktober, Uskup Agung Fisher menyampaikan 
homili berdasarkan pembacaan Injil Sto Lukas 
yang menyatakan murid-murid bertanya ke-
pada Yesus bagaimana untuk berdoa.

Para murid "tahu bahawa Kristus adalah 
guru terbaik," katanya dalam homilinya, yang 
disiarkan dari Katedral St. Mary di Sydney.

“90 kali orang memanggil Yesus dalam In-
jil, 60 daripadanya memanggil-Nya ‘Guru’. 
Untuk Majlis Pleno kita, juga, Kristus harus 
menjadi kebijaksanaan dan panduan kita, 
maka: ‘Tuhan, ajarkan kami cara berdoa’.”

“Kita, umat Tuhan di Australia, untuk 
menjadikan doa Bapa Kita yang sebenar – 
mengampuni orang lain, memberi makanan 
dan membebaskan orang dari kejahatan – 
“Kita mesti menjadi pusat doa Australia.”

“Hanya melalui doa kita dapat mendengar, 
memahami, berbicara, mengusulkan, mem-
buat keputusan. Hanya dengan inspirasi sep-
erti itu, kita dapat membuat keputusan. Den-
gan doa yang benar dan mendalam, kita dapat 
menghadapi impian dan kesukaran,” tambah 
Uskup Agung Fisher. 

Dalam persidangan itu, para perwakilan 
merefleksikan 16 pertanyaan, isu dan cadan-
gan daripada umat seluruh negara yang di-
lakukan sejak tahun 2018. Kira-kira 220,000 
orang menjawab soalan, “Menurut anda apa 
yang Tuhan minta kita di Australia pada masa 
ini?” — CNS 

Uskup Australia mahu 
Gereja jadi “pusat 
doa paling kukuh”

Sri Paus kesal dan malu penganiayaan seksual 
di kalangan klerus di Perancis 



Hari Anti-Hukuman Mati Sedunia 

10 Oktober adalah Hari Menentang 
Hukuman Mati Sedunia. Ter-
dapat perkembangan bertahap 

dalam ajaran Gereja yang mencetuskan 
perubahan dalam Katekismus pada tahun 
2018 dan Sri Paus Fransiskus menyeru 
semua orang Kristian dan Negara untuk 
menghapuskan hukuman mati.

Hidup manusia itu suci. Sejak awal ia 
melibatkan tindakan kreatif Tuhan dan se-
lamanya kekal dalam hubungan istimewa 
dengan Pencipta, yang merupakan tujuan 
utama-Nya (Katekismus Gereja Kato-
lik: 2258). Setiap manusia dicipta dalam 
“gambar dan rupa” Tuhan (Kejadian 1:27). 

Tuhan adalah satu-satunya penguasa 
hidup.  Hukuman mati melanggar martabat 
manusia dan nilai kehidupan manusia yang 
dikurniakan Tuhan.

Sudah tentu, seorang tertuduh harus 
tetap diadili, kemudian dibebaskan atau di-
jatuhkan hukuman dengan adil. Kita tidak 
menyokong kesalahan yang dilakukan 
oleh penjenayah itu. 

Sebarang hukuman mesti setimpal den-
gan jenayah tersebut. Namun, apabila se-
seorang dihukum mati dan dieksekusi, itu 
adalah membunuh. 

Sekiranya pemerintah menegaskan ba-
hawa membunuh itu salah, maka seharusn-
ya tidak boleh membunuh.

Pentadbiran keadilan selalu melibatkan 
manusia, sama ada polis atau anggota pen-
guatkuasaan undang-undang, pendakwa 
raya, peguam dan hakim. 

Sebagai manusia, seseorang tidak sem-
purna. Kita tentu tidak mahu orang yang 
tidak bersalah dihukum mati dan kemudi-
annya dibunuh. 

Ada risiko ketidak adilan.  Pelaksanaan 
hukuman yang salah berlaku dalam banyak 
kes di pelbagai tempat di dunia.  Kesala-
han yang akhirnya dibuktikan tidak benar, 
tidak dapat membangkitkan orang mati.

Di Malaysia, sebahagian besar hukuman 
mati dijatuhkan kerana pembunuhan dan 
pemilikan / pengedaran dadah berbahaya. 
Kadang-kadang, penyiasat atau pendakwa 
mempunyai "fokus sehala” mengakibatkan 
tertuduh disabitkan dengan kesalahan bah-
kan mungkin mengabaikan keadilan dan 
kebenaran. 

Melalui kes-kes lalu, kita dapat melihat 
berulang kali, mahkamah yang lebih tinggi 
telah membatalkan keputusan mahkamah 
yang lebih rendah, dan oleh itu, seorang 
tertuduh dapat mengelakkan  diri dari hu-
kuman mati. Ini tandanya penilaian manu-

sia sentiasa ada kelemahan. 
Pada tahun 2014, Yahya Hussein Mohs-

en Abdulrab, 31, dijatuhkan hukuman 
mati oleh Mahkamah Tinggi Tawau di 
Sabah. Kemudian, dia dapat mendapat-
kan peguam lain, dan pada tahun 2020, 
Mahkamah Rayuan membatalkan sabitan 
dan hukumannya, kerana ketidakceka-
pan peguamnya semasa perbicaraan di 
Mahkamah Tinggi. 

Keputusan ini ditegaskan oleh 
Mahkamah Persekutuan puncak dua bulan 
yang lalu. Yahya mampu dan/ atau men-
cari peguam yang baik dan / atau kompe-
ten. Kemiskinan dan faktor lain juga boleh 
menyangkal kemampuan untuk membuat 
rayuan dan / atau mencari peguam yang 
baik. 

Tidak hairanlah, dalam gurauan, dikata-
kan, itu adalah hukuman bagi mereka yang 
tidak mempunyai modal!

Yesus berhadapan dengan percubaan 
apabila seorang wanita berzina mahu dire-
jam batu hingga mati (Yohanes 8). 

Bagi Yesus, kesalahan wanita itu harus 
menjalani pemulihan, “Pergilah, dan mulai 
sekarang jangan lagi berdosa'. Hak untuk 
mencabut nyawa adalah milik Tuhan se-
mata-mata. Martabat wanita itu dikemba-
likan oleh Tuhan.

‘Ketakutan dan kebencian dapat den-
gan mudah menyebabkan hukuman dihu-
kum dengan cara pendendam dan bahkan 
kejam, bukan sebagai bagian dari proses 
penyembuhan dan penyatuan kembali ke 
dalam masyarakat’ (FT 266). 

Setiap orang memerlukan peluang ked-
ua, walaupun dia didapati bersalah. 

Berubah dan bertobat dengan rahmat Tu-
han tidak mustahil Seseorang boleh beru-

bah. Hukuman mati menafikan ini dan ia 
seperti pembalasan. 

Dengan cara apa ia berlaku adil terhadap 
mangsa dan keluarganya atau melindungi 
masyarakat?

Di Malaysia, semua pemerintah telah 
mengubah undang-undang terkait  Huku-
man Mati. 

Nampaknya tidak ada kemahuan politik 
untuk menghapuskannya. Adalah mudah 
untuk menyalahkan Negara atau pemerin-
tah. 

Kita mesti ingat bahawa kita yang me-
milih pemerintah. Kita perlu membuat 
mereka bertanggungjawab dan bertang-
gungjawab terhadap undang-undang dan 
enakmen. 

Hanya mengundi sekali dalam lima ta-
hun atau lebih bukan hanya soal demokra-
si. Kami juga memiliki kewajiban untuk 
melobi dan melakukan yang diperlukan 
untuk memastikan hukuman mati dan 
undang-undang lain yang tidak adil diha-
puskan.

Malah, Sri Paus mengatakan, penjara se-
umur hidup adalah hukuman mati “secara 
diam-diam”. 

Sri Paus Fransiskus meminta semua 
orang Kristian berusaha untuk menghapu-
san hukuman mati. Itulah Panggilan Kita. 
Misi kita. Demi Tuhan dan Kemanusiaan: 
Hentikan Pembunuhan! —Oleh Charles 
Hector

lCharles Hector adalah pengamal un-
dang-undang dan blogger. Seorang ang-
gota pengasas gerakan, Rakyat Malaysia 
Terhadap Hukuman Mati (MADPET), 
dan umat Paroki Our Lady of Perpetual 
Help, Mentakab, Pahang

Perang sivil Sepanyol pada tahun 1936 
digambarkan sebagai sebuah pertikaian 

antara ateisme dan keimanan kepada Tuhan.
Pada tempoh itu, Gereja Katolik dianiaya dan 

dalam tempoh tiga tahun, 12 orang uskup, 4184 
imam, 2365 biarawan dan 300 biarawati telah 
wafat demi iman. Pada hari ini, sebelas  dari 
antara para martir tersebut, yakni dua orang 
uskup, seorang paderi, tujuh orang Brother dan 
seorang perempuan muda awam. Kedua-dua 
uskup kudus ini berasal dari Almeria dan 
Gaudix, Sepanyol. Tujuh orang Brother pula 
pengajar di Sekolah St Yosef di Almeria. Father 
Pedro Castroverde seorang ilmuwan terkenal 
dan pendiri Asosiasi Teresian. Victoria Diez 
Molina adalah seorang anggota Asosiasi 
Teresian, yang sangat aktif melayani di desanya.

Kesebelas martir ini memilih untuk mati demi 
Yesus daripada menyangkal iman Katolik mere-
ka. Uskup Ventaja dari Almeria misalnya, mem-
punyai banyak kesempatan untuk menyelamat-
kan dirinya dengan pergi ke negara lain tetapi 
beliau memilih tinggal bersama umatnya yang 
menderita, Gereja-nya yang teraniaya. 

Sri Paus Yohanes Paulus II mewartakan para 
martir ini sebagai “beata dan beato” pada 10 
Oktober 1993. Kita dapat memohon dari kese-
belas pahlawan Tuhan ini untuk menganugerah-
kan keberanian mereka dalam mewartakan 
Berita Gembira kepada semua orang.
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Kenali 
Santo Anda 
11 Matir dari 

Sepanyol 
~ 10 Oktober ~

St Theresia dari Avila 
~ 15 Oktober ~ 

Theresia dilahirkan 
di Avila, Sepan-

yol, pada Mac, 1515. 
Sejak kecil, Thresia 
dan abangnya Rodri-
go amat gemar mem-
baca riwayat hidup 
para kudus dan martir.

Ketika meningkat 
remaja, Theresia lebih suka menghias diri hing-
ga lupa berdoa. Pada suatu hari, Theresia telah 
jatuh sakit. Semasa sakit, dia membaca sebuah 
buku tentang St. Hieronimus yang hebat.

Pada ketika itu, Theresia mendapat kebagu-
nan rohani dan bertekad untuk menjadi pengan-
tin Kristus. Dia gembira akhirnya dia menjadi 
seorang biarawati. Namun hidup religiusnya 
sentiasa dicabar oleh kesihatannya dan merasai 
kelemahannya dalam mencintai Tuhan. 

Kristus telah memberikan karunia kepada St 
Theresia yang dapat mendengar-Nya berbicara. 
Melalui karunia ini, St Theresia belajar berdoa 
dengan cara yang mengagumkan.

St. Theresia dari Avila terkenal kerana mendi-
rikan biarabiara Karmelit yang baru. Dia juga 
adalah seorang pemimpin besar dan sungguh-
sungguh mengasihi Yesus serta Gereja-Nya. 
Beliau meninggal dunia pada tahun 1582 dan 
dinyatakan kudus oleh Sri Paus Gregorius XV 
pada tahun 1622. 

St. Theresia diberi gelaran Pujangga Gereja 
oleh Sri Paus Paulus VI pada tahun 1970.

Hapuskan Hukuman Mati!

Sepuluh Perintah Tuhan. Perintah ke lima: Jangan membunuh
No. 2267: Melakukan hukuman mati yang dilakukan oleh penguasa 
yang sah, sesudah melalui pengadilan yang adil, sudah lama dipan-
dang sebagai jawaban yang cocok terhadap beratnya kejahatan ter-
tentu dan dapat diterima, sekalipun hal itu dipandang sebagai yang 
ekstrim sebagai cara untuk menjaga kebaikan bersama. 

Namun dewasa ini semakin disedari bahawa martabat peribadi 
manusia tidaklah hilang juga seandainya dia telah melakukan ke-
jahatan yang sangat serius. Lagi pula, suatu pemahaman yang baru 
telah muncul mengenai makna sangsi hukuman yang diberikan oleh 
negara. 

Pada masa akhir-akhir ini, juga sudah dikembangkan sistem pena-
hanan yang lebih efektif yang menjamin perlindungan warga negara, 
tetapi pada saat yang sama, tidak memungkinkan orang yang ber-
salah itu untuk mendapatkan pengampunan secara definitif. 

Konsekuensinya Gereja mengajarkan, dalam terang Injil, bahawa 
hukuman mati tidak bisa diterima sebab hal ini menyerang marta-
bat pribadi manusia yang tidak boleh diganggu gugat, dan Gereja 
berusaha dengan kuat agar hukuman mati ini dihapuskan dari muka 
bumi.

(Semakan terakhir: 18 Ogos 2018) 

• Baca lebih lanjut di blog dan laman web/tonton video men-
genai Hukuman Mati. Ketahui lebih lanjut mengenai menga-
pa Gereja mahu semua Negara menghapuskannya.
• Sertailah / aturkan Webinar, perbincangan Zoom dan plat-
form digital yang lain dan lebih bijak dan beri kesedaran.
• Bercakap dengan ahli keluarga anda, rakan pejabat, jiran te-
tangga, BEC dan kumpulan paroki.
• Tulis kepada Ahli Parlimen anda untuk membawa isu ini ke 
Parlimen. Pastikan isu ini sentiasa hidup.
• Berdoalah untuk keluarga mangsa bunuh dan mangsa je-
nayah lain, mereka yang dijatuhi hukuman mati dan keluarga 
mereka, mendoakan bagi mereka yang Tertuduh, dan yang 
berkemungkinan dijatuhi Hukuman Mati Mandatori, agar 
mereka mendapat perbicaraan yang adil.
• Berdoa untuk keadaan yang lebih berperikemanusiaan di 
penjara, terutama mereka yang dijatuhkan Hukuman Mati. 
• Berdoa bagi para petugas penjara serta pelayanan kepada 
para tahanan, agar mereka dapat memberi dan mebawa belas 
kasihan Kristus kepada para tahanan. 

SeruAn untuk BertIndAk. 
ApA YAng BoLeH AndA LAkukAn? 

kAtekISMuS gerejA kAtoLIk - jAngAn MeMBunuH! 



MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(OKTOBER)    

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.

Oktober 10, 2021 

365 hari menabur Firman 
Tuhan, KekitaanFM rai  
ulang tahun pertama

KENINGAU: Akibat pandemik Covid-19, 
Internet merupakan berkat untuk terus ber-
hubung dengan Tuhan dan sesama. Radio 
Online KekitaanFM (KFM) yang dilan-
carkan oleh Uskup Cornelius Piong pada 
3 Oktober 2020 lalu membuktikan media 
digital dapat membantu kerajaan Tuhan 
dibangunkan di dunia. 

Selama 365 hari melayani, dengan 15 
orang penyampai radio tetap dan empat 
lagi yang baharu dilantik pada 3 Oktober 
lalu, telah bersiaran tujuh hari seminggu, 
24 jam sehari, menampilkan pelbagai seg-
men menarik di samping memutarkan 
lagu-lagu rohani. 

KFM juga telah menjemput atau me-
nampilkan ramai tetamu di kalangan pa-
deri, rohaniwan dan umat awam, bukan 
sahaja di sekitar Keuskupan Keningau, 
malah hingga ke keuskupan lain di Malay-
sia, Indonesia, Filipina, Australia, Korea 
dan Kuwait.  

Ulang tahun pertama Radio Online 
Kekitaan FM dimulakan dengan Tridum 
pada  28-30 Sept. Pada 2 Oktober, para 
krew KFM memperkukuhkan komitmen 
mereka dalam rekoleksi. 

Para penyampai sesi dalam rekoleksi 
ini terdiri daripada Sr Bibiana SFP yang 
mengendalikan sesi, “Spiritual Rohani 
menjadi Terang dan Garam Dunia”, “Etika 
Seorang Penyampai Gereja ‘Menjadi Mu-
lut dan Telinga Gereja’” oleh Fr Nicholas 
Stephen dan Sdra John Lainsin mengen-
dalikan sesi, “Kriteria Pemilihan Jempu-
tan dan Penerapan Sikap Kekitaan dalam 
Team.”

3 Oktober, hari penting bagi Radio On-
line KekitaanFM, para krew merayakan 
Perayaan Ekaristi bersama Bapa Uskup 
Cornelius Piong di Katedral St. Francis 
Xavier, Keningau pada jam 4.00 petang. 

Turut membantu Bapa Uskup dalam Misa 
ini ialah Fr David Gasikol dan Fr Clement 
Abel. 

Dalam homilinya, Uskup Cornelius 
memberikan semangat kepada para krew 
KFM bahawa tugas mereka akan sentiasa 
berhadapan dengan pelbagai cabaran dan 
godaan. “Tetapi bertahan dan berharap 
pada Yesus kerana Dia adalah Sumber 
Kekuatan, Sukacita dan Kesatuan.”

Pada akhir Misa, diketuai oleh Sdra 
Didiroy Joneh, seramai 11 orang DJ mem-
perbaharui komitmen mereka manakala 
empat orang DJ baharu menyertai mereka 
melafazkan keinginan untuk menjadi na-
bi-nabi kecil dalam menyampaikan pesan 
Tuhan  melalui pelayanan ini dengan setia.

Selepas Misa Kudus, Malam Pujian 
Kesyukuran Ulang Tahun Pertama KFM 
diadakan di Dewan MPP, KSFX yang me-
nampilkan ramai artis Kristian, penyam-
paian katekesis dari Pengerusi MPP, Sdri 
Nelly dan persembahan dari Kerasulan 
Belia Katolik Apin-Apin, Senagang dan 

KKD Bunga Raya. 
Salah seorang penyampai tetap KFM, 

DJ Watitir atau Sdra Patrick Marius men-
gongsikan pengalamannya melayani di 
KFM sejak setahun lalu. Katanya, KFM 
bukan sahaja memberinya peluang untuk 
mengongsikan apa yang dipelajarinya 
di  Universiti Sanata Darma Yogyakarta 
Indonesia malah membantunya mening-
katkan kebolehan dalam memanfaatkan 
teknologi yang sedang berkembang maju 
sekarang ini.  

Pengurus Radio Online KFM, Sdra Did-
iroy Dickson Joneh dalam video ucapan-
nya yang disiarkan pada Malam Konsert 
Ulang Tahun KekitaanFM mengucapkan 
terima kasih kepada semua pendengar dan 
penyokong KFM serta menyebut bebera-
pa nama yang menjadi ‘tulang belakang’ 
Kekitaan FM seperti Uskup Cornelius 
Piong, Fr David Gasikol, Fr Clement Abel, 
Sdra Patrick Marius, Pengerusi TPK dan 
Sdari Nancy Nelly, Pengerusi MPP KSFX 
dan semua pendengar setia Kekitaan FM.

KUALA LUMPUR: Pelayanan Kesihatan Mental 
Keuskupan Agung Kuala Lumpur melancarkan Shalom 
Careline pada 10 Oktober 2021, sempena Hari Kesiha-
tan Mental Sedunia. Pelancaran itu disiarkan di laman 
Youtube Gereja Holy Family, Kajang, selepas Misa Hari 
Minggu, jam 10.00 pagi.

Inisiatif ini adalah hasil usaha kolaborasi dengan Pe-
layanan  Kaunseling Gembala Baik Keuskupan Pulau 
Pinang dan Pelayanan Kaunseling Keuskupan Melaka-
Johor. Shalom Careline adalah platform telefon yang 
selamat digunakan, menawarkan sokongan emosi untuk 
anggota Gereja dan juga orang ramai. Semua masalah, 
kecil atau besar, akan didengar dengan teliti.

Bagi mereka yang memerlukan sokongan emosi, 
hubungi Shalom Careline di 03-2723 7272. Perkhid-
matan ini disediakan secara percuma oleh sukarelawan 
terlatih, dari Isnin hingga Ahad, dari 10.00 pagi hingga 
1.00 petang dan 7.00 malam hingga 11.00 malam.

Pelancaran Talian 
Kasih Shalom 

Uskup Sebastian berbicara tentang Sinodaliti 
KUALA LUMPUR: Ketika du-
nia beransur-ansur pulih dari ben-
cana pandemik COVID-19, Sri Paus 
Fransiskus telah mengundang selu-
ruh Gereja untuk melakukan berja-
lan bersamanya menuju Sinode 2023 
dengan merenungkan tema yang me-
nentukan  kehidupan dan misi Gereja 
khususnya pada pasca pandemik. 

Uskup Sebastian Francis menje-
laskan tentang Sinode 2023 mela-
lui siri podcast Catholics at Home. 
Uskup Sebastian  mengatakan, 
“Tema sinode: ‘Untuk Gereja sinod-
al: persekutuan, penyertaan dan misi’ 
yang bermaksud Gereja yang sep-
erti apakah akan berlaku pada tahun 
2023 dan seterusnya.”  

Presiden Persidangan Uskup 

Katolik Malaysia, Singapura dan 
Brunei (CBCMSB) itu seterusnya 
menerangkan kata “sinode” dari 
perkataan Yunani bermaksud “per-
temuan”, “nasihat” atau “perhim-
punan”. Namun, selama bertahun-
tahun, ‘sinode’ membawa makna 
‘perjalanan bersama’.  

Selepas Konsili Vatikan II, Sri 
Paus Paulus VI mendirikan inst-
rumen yang disebut Sinode para 
Uskup. Ini bermaksud setiap kali Sri 
Paus merasakan perlunya menyatu-
kan Gereja Universal, dia mempun-
yai wibawa, dan satu-satunya yang 
boleh mengadakan Sinode untuk 
seluruh Gereja. 

 Terdapat 10 bidang atau topik 
tematik yang ingin diteliti oleh Sri 
Paus dengan umat awam, di antara-
nya termasuk kualiti pendengaran 
kita; keperluan untuk berbicara men-
genai kebebasan, kebenaran, amal 
dan perkara-perkara yang penting 
bagi Gereja; ekumenisme dan per-
lunya pembentukan agar dapat men-
jadi Gereja sinodal partisipatif.

 Sinode 2023 akan dilancarkan 
oleh Sri Paus Fransiskus pada 10 Ok-
tober 2021 dari Basilika Santo Petrus 
di Vatikan. Seminggu kemudian, 
pada 17 Oktober 2021, para uskup 
di seluruh dunia akan melancarkan 
sinode di keuskupan masing-masing. 

 Selepas pelancaran sejagat, sinode 
akan beralih ke fasa perundingan, 
diikuti fasa perbincangan dan tera-
khir, fasa pelaksanaan. Perjalanan 
sinodal akan berakhir pada Okto-
ber 2023 dengan Perhimpunan para 
Uskup di Vatikan.

 Uskup Sebastian juga menambah 
bahawa Komiti Sentral  yang diang-
gotai 11 orang ahli telah dibentuk dari 
setiap Keuskupan yang bekerjasama 
dengan CBCMSB bagi  memudah-

kan proses sinodal. Tugas mereka 
adalah  untuk membantu sebelas 
Keuskupan di Malaysia, Singapura 
dan Brunei menyampaikan pesan ini 
kepada semua orang di Gereja.

"Tugas Jawatankuasa Pusat adalah 
untuk membantu sebelas Keuskupan 
di Malaysia, Singapura dan Brunei 
menyampaikan pesan ini ke akar 
umbi, iaitu kepada semua orang di 
Gereja.

  “Menjelang Februari 2022, 
Komiti Pusat akan mengumpulkan 
kaji selidik dari Keuskupan dan 
menyampaikannya kepada CBC-
MSB yang kemudian akan diteliti 
serta diserahkan ke Vatikan menjel-
ang April 2022,” kata Uskup Sebas-
tian. 

Para krew KFM bersama Bapa Uskup Cornelius Piong dan para paderi selepas Misa Kudus. 

 Burung mer-
pati: Roh Kudus 
— simbol kedama-
ian – shalom
 Alat pendengar 
–  aspek misi tele-
perkhidmatan. 
Menekankan misi 
mendengar dengan 
empati.
 Bulatan: rahsia, 
memberi penghiburan.
 Biru: kesihatan dan bantuan
 Salib: Misi Kristus untuk menjangkau 
mereka yang terluka secara psikologi, 
dibimbing oleh Kristus.  
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