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TAKHTA SUCI: Sri Paus Fransiskus 
secara rasmi melancarkan proses 
panggilan menggereja global den-

gan cara baharu selama dua tahun. Sinode 
Para Uskup yang biasanya melibatkan para 
Uskup di seluruh dunia, kini dirayakan di 
peringkat lokal. Proses ini, dinamakan 
proses sinodaliti menuju  Sinode 2023 den-
gan seruan  “menatap orang lain pada mata 
mereka dan mendengar apa yang mereka 
mahu katakan.” 

Sinodaliti, sebagaimana didefinisikan oleh 
International Theological Commission pada ta-
hun 2018, adalah “tindakan Roh dalam perse-
kutuan Tubuh Kristus dan dalam perjalanan 
misi Umat Tuhan”. 

Menyampaikan homilinya dalam Misa Ku-
dus di Basilika Santo Petrus pada 10 Oktober, 
Sri Paus mengatakan bahawa proses sinodal 
bukannya dengan menghabiskan masa menga-
tur acara atau berteori tentang masalah, tetapi 
luangkan waktu untuk bertemu Tuhan dan 
sesama. Ini waktunya untuk menumpukan 
pada doa dan adorasi – mendengar apa yang 
Roh ingin katakan kepada Gereja.” 

Salah satu buah dari Sinode adalah agar kita 
semua memahami bahwa proses pengambilan 
keputusan di Gereja selalu dimulai dengan 
mendengarkan, karena hanya dengan cara 
inilah kita dapat memahami bagaimana dan ke 
mana Roh ingin memimpin Gereja,” kata Sri 
Paus. 

“Proses sinodal adalah waktu untuk melihat 

orang lain dan mendengarkan apa yang mere-
ka katakan, membangun hubungan, peka ter-
hadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh 
saudara-saudari kita, untuk membenarkan diri 
kita diperkaya dengan pelbagai karisma, pang-
gilan, dan pelayanan,” kata Bapa Suci. 

Pada bulan Mei lalu, Vatikan mengumum-
kan bahawa proses menggereja atau sinodaliti 
pada tahap keuskupan lokal akan dibuka dari 
Oktober 2021 hingga April 2022. Di Malay-
sia, seluruh Keuskupan/Agung secara serentak 
melancarkan Sinode 2021-2021 pada 17 Ok-
tober. 

Fransiskus memberi renungan Injil pada 
hari tersebut iaitu Markus 10: 17-30, di mana 
Yesus mencabar seorang pemuda kaya itu un-
tuk menjual segala harta miliknya dan mem-
berikannya kepada orang miskin ... “kemudian 
datang, ikutlah Aku.”

"Hari ini, dalam kita memulai proses baharu 
menggereja,  marilah kita mulai dengan ber-
tanya pada diri kita sendiri – kita semua, Bapa 
Suci, para uskup, paderi, religius dan umat 
awam – apakah kita, komuniti Kristian, meng-
gunakan ‘cara’Tuhan untuk menggereja dan 
apakah kita ikut serta dalam kehidupan umat 
manusia?” tanya Bapa Suci. 

 “Meraikan sinode bermaksud berjalan pada 
laluan yang sama, dengan bersama-sama. 
Marilah kita melihat Yesus, yang bertemu 
dengan orang kaya di jalanan; Dia mendengar 
persoalan pemuda itu dan membantunya untuk 
merenung apa yang harus lakukan oleh pemu-

da itu untuk mendapat kehidupan kekal.” 
Tiga kata kerja yang ditekankan oleh Sri 

Paus yang juga menunjukkan ciri sinodal: Ber-
jumpa, mendengar dan merenung.

Sri Paus menegaskan, “selepas berjumpa 
dan mendengar – ini tidak harus terhenti di sini 
sahaja. Perlu ada pemenungan (discernment). 

"Setiap kali kita masuk ke dalam dialog, 
benarkan diri kita dibawa untuk maju dalam 
perjalanan iman. Seperti pemuda kaya dalam 
Injil, Yesus membantu kita untuk membuat 
penelitian peribadi, “melihat ke dalam batin 
kita” dan untuk menemui apa yang dinyatakan 
oleh Tuhan kepada kita, membezakan dengan 
terang Ilahi apa yang sesungguhnya harta pal-
ing berharga untuk kita. Sri Paus menjelaskan 
bahawa “sinode adalah perjalanan dari sebuah 
discernment spiritual yang terjadi dalam ado-
rasi, doa dan dialog dengan Sabda Tuhan.” 

Menutup homilinya, Bapa Suci mengajak 
semua umat, “Mari kita berjalan bersama” 
dan mengungkapkan harapan agar kita dapat 

menjadi “penziarah yang mencintai Injil dan 
terbuka terhadap kejutan-kejutan Roh Kudus” 
dan mendorong semua umat agar tidak mensia-
siakan kesempatan penuh rahmat, yang lahir 
dari perjumpaan, pendengaran dan renungan.

Selepas Fasa Pertama iaitu peringkat 
Keuskupan Lokal, proses Sinodal ini akan 
beralih ke Fasa Kedua: peringkat kontinental, 
tujuannya terlibat dalam dialog Instrumentum 
laboris. Hasilnya akan dikirim ke sekretariat 
Jeneral pada Mac 2023. Sekretariat akan me-
nyusun Instrumentum Laboris yang direncana-
kan akan diterbitkan pada Jun 2023. 

Manakala fasa ketiga iaitu kemuncak sino-
daliti akan dimulakan dengan perayaan Persi-
dangan Umum Para Uskup XVI dengan tema: 
"Untuk Gereja Sinodal: Persekutuan, Partisi-
pasi, dan Misi” yang akan berlangsung di Vati-
kan, pada Oktober 2023. — CNA 

l lagi berita perjalanan Sinode 2023 di mu-
kasurat BM 6 

Kerana kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang tel-
ah melintasi semua langit, iaitu Yesus, Anak Tuhan, baiklah 
kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 

Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar 
yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, 
sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicubai, hanya tidak 
berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian 
menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rah-
mat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolon-
gan kita pada waktunya.                                         Ibrani 4:14-16

Menuju Sinod 2023: 
Persekutuan, partisipasi 
dan misi 

KAMI, Para Uskup Malaysia-Singapura-
Brunei, amat berbesar hati untuk melan-
carkan PERSIDANGAN (Sinod) PARA 
USKUP YANG KE-16, di setiap Diosis 
pada bulan Oktober 2023, yang bertema-
kan: PERSEKUTUAN, KEIKUTSER-
TAAN DAN MISI (Tugas).

Sepertimana yang telah dinyatakan dalam 
Dokumen persiapan bahawa: “Tujuan 
utama persidangan dan perundingan ini 
bukanlah untuk menghasilkan dokumen-
dokumen tetapi untuk menanam aspirasi, 
melakarkan nubuat dan wawasan (visi), 
mendorong sebuah harapan untuk berkem-

bang, mengilhamkan kepercayaan, mem-
balut luka-luka, bersama-sama memper-
baiki hubungan, membangkitkan harapan 
yang mula bersinar, saling mempelajari dari 
satu sama yang lain dan mewujudkan sum-
ber yang arif yang akan menerangi minda, 
menghangatkan hati serta memperkuatkan 
tenaga kerja kita”.

Di dalam Visi Sidang Gereja ini, marilah 
kita maju bersama sebagai Gereja yakni 
umat Tuhan, sentiasa melibatkan diri dalam 
dialog kehidupan, iman, budaya dan dengan 
yang lemah kerohaniannya. 

Kita berjalan bersama sebagai pengikut-
pengikut Gereja yang terdiri daripada para 
Paderi, para Religius, dan umat awam yang 

telah di Baptis dan di Utus dalam Misi yang 
satu oleh Yesus Kristus.

 Dan kita juga berjalan bersama sebagai 
Gereja yang berwibawa Kerasulan, yaknin-
ya pewaris para Rasul pada masa kini iaitu 
para Uskup yang dalam kesatuan dengan 
Bapa Suci Fransiskus. 

Mereka mempraktikkan keutamaan KE-
SATUAN dalam KEPELBAGAIAN dan 
KESINAMBUNGAN dengan mengutama-
kan KASIH dan KEBENARAN. Wawasan 
(Visi) Sidang Gereja ini, menyeru:

a) satu perjalanan pertobatan peribadi; 
dan
b)ketaatan kepada bimbingan Roh Ku-
dus melalui Gereja.

Kita melakukan semua ini dengan penuh 
kesetiaan melalui proses yang bermula pada 
‘hari ini’ dalam Gereja tempatan kita, lalu 
menuju kepada ke Persidangan(Sinod) para 
Uskup pada tahun 2023.

Semoga Santo Yusuf, penjaga Gereja se-
jagat bersama dengan Bonda Maria sebagai 
Ibu Gereja kita campurtangan dalam Gereja 
tempatan di Malaysia, Singapura dan Bru-
nei.

Anda boleh membaca dokumen yang asli 
di Website:
https://cbcmsb.org/synod-of-bishops-2023/

Rt. Rev. Sebastian Francis, D.D. Presiden
Persidangan Para Uskup Katolik
Di Malaysia, Singapura dan Brunei 
(CBCMSB)

Malaysia lancar serentak sinod fasa keuskupan 
PERHIMPUNAN AGUNG PARA USKUP KE-16: 

PerSeKUTUan, KeIKUTSerTaan dan mISI: 
PERHIMPUNAN AGUNG PARA USKUP KE-16 



Kedatangan imigran ... 
dapatkah ia disekat?

Pada musim panas 1854, 
Presiden A.S. Franklin Pierce 

menghantar Isaac Stevens untuk 
menjad i  gabenor  Wi layah 
Washington, di sebuah kawasan 
yang ditadbir oleh kerajaan perse-
kutuan. Gabenor Stevens kemudi-
annya mengadakan  pertemuan 
dengan ketua-ketua Anak Negeri 
untuk membincangkan ketegangan 
antara pemerintah A.S. dan Orang 
Asli. Salah satu suku, Yakima, tegar 
untuk memberontak, yang dipimpin 
oleh ketua mereka, Kamiakin.

The Missionary Oblates of Mary 
Immaculate (ordo religius di mana 
saya bernaung) bekerjasama den-
gan kaum Yakima. Ketua mereka, 
Kamaikin, menemui salah seorang 
paderi Oblate, Fr Charles Pandosy, 
untuk meminta nasihat. Kamaikin 
bertanya kepadanya berapa ramai 
orang Eropah sudah memasuki  
wilayah itu dan bila mereka akan 
berhenti datang. Sayangnya, nasihat 
yang diberikan oleh Fr Pandosy 
kepadanya tidak menggembirakan  
Kamaikin. 

Fr Pandosy mengirim surat kepa-
da pengasas Oblate di Perancis, Sta 
Eugene de Mazenod, yang mel-
aporkan perbualannya dengan ketua 
Yakima. 

Fr Pandosy  telah memberitahu 
Kamiakin: “Seperti yang saya bim-
bang selama ini. Orang kulit putih 
akan mengambil negara anda. 
Lagipun mereka telah mengambil 
negara lain dari puak Indian. Saya 
datang dari tanah orang kulit putih, 
jauh di timur di mana penduduknya 

lebih banyak dari rumput di bukit.
Sekarang ini, hanya ada beberapa 

orang penduduk sahaja di sini  teta-
pi setiap tahun, orang dari negara 
lain akan datang ke sini sehingga 
negara anda dibanjiri oleh orang-
orang asing ini ... Ia juga akan ber-
laku di kalangan suku anda. Anda 
mungkin boleh bertarung dan 
menahan sementara kemasukan 
mereka, tetapi anda tidak dapat 
menghalangnya."

Saya telah melalui banyak musim 
panas bersama anda dan membaptis 
sebilangan besar umat anda ke 
dalam iman. Saya telah belajar 
mencintai awak. Saya berharap 
saya dapat memberi anda nasihat 
tetapi saya tidak dapat menolong 
anda," (Petikan dari Kay Cronin, 
Cross in the Wilderness, Mission 
Press, Toronto, c1960, hlm. 35.)

170 tahun kemudian,  keadaan 
yang sama berlaku kembali, hanya 
watak-wataknya sahaja yang berbe-
za. 

Pada tahun 1854, orang Eropah 
datang ke Amerika dengan pelbagai 
alasan. Ada yang melarikan diri 
dari kemiskinan, ada yang mahu 
lari dari penganiayaan, yang lain 
pula mengatakan tidak dapat meli-
hat masa depan untuk mereka di 
tanah air sendiri, yang lain mencari 
kebebasan beragama, dan yang lain 
mempunyai alasan berhijrah kerana 
mereka melihat kemungkinan besar 
tempat baharu khususnya dalam 
kerjaya dan nasib. 

Tetapi, inilah masalahnya. Di 
tempat yang baharu itu, sudah ada 

penduduk asal. Penduduk asli ini 
menentang dan membenci pen-
datang baharu, menganggap 
kedatangan mereka sebagai anca-
man.  

Ini adalah kerana, penduduk per-
ibumi tahu bahawa apabila orang 
asing mula menghuni di kawasan 
mereka, kehidupan mereka akan 
berubah.  

Adakah kisah ini kelihatan tidak 
asing? Saya teringat komen yang 
saya baca di halaman sukan bebera-
pa tahun yang lalu yang banyak 
dibicarakan. 

Seorang pemain besbol di Kota 
New York bermain untuk kelab 
Yankees menceritakan bahawa, 
pada suatu hari, ketika pergi ke sta-
dium dengan menaiki kereta api 
bawah tanah, dia terkejut dengan 
apa yang dilihat dan didengarnya: 

Dia melihat ramai orang yang 
berlainan warna, bercakap bahasa 

yang berbeza. Dia tertanya-tanya, 
siapa yang membenarkan orang 
asing ini masuk ke negaranya? 

Inilah yang mungkin difikirkan 
oleh Kamaikin, 170 tahun yang 
lalu. Hari ini, di mana-mana sem-
padan negara penuh sesak dengan 
orang-orang yang cuba memasuki 
negara-negara Barat. Mereka 
meninggalkan kampung halaman 
mereka dengan alasan yang sama 
seperti orang Eropah yang datang 
ke Amerika.

Sebilangan besar daripada mere-
ka melarikan diri dari penganiayaan 
atau kerana masa hadapan yang 
gelap untuk diri mereka sendiri di 
negara asal mereka sendiri, malah 
yang lain pula beralasan mencari 
kerjaya dan mahu mengubah nasib 
yang lebih baik untuk diri mereka 
sendiri. 

Dan, seperti masyarakat peribu-
mi, kita mempunyai kebimbangan 
yang sama dengan Kamaikin sera-
tus 170 tahun yang lalu: Bilakah ini 
akan berhenti? Sudah berapa jum-
lah mereka? Apakah ia akan mem-
pengaruhi cara hidup kita, etnik, 
bahasa, budaya, agama kita?

Apa pun perasaan peribadi kita 
mengenai hal ini, jawapan kepada 
soalan-soalan itu tidak jauh berbeza 
dengan jawapan yang diberikan 
oleh Fr Pandosy kepada Kamaikin 
bertahun-tahun yang lalu. “Ia tidak 
akan berhenti - kerana tidak 
dapat dihentikan. Mengapa ia 
tidak dapat dihentikan?” Kerana 
globalisasi. 

Globalisasi tidak dapat dielakkan 

kerana bumi ini bulat, tidak berke-
sudahan. Cepat atau lambat, kita 
tidak mempunyai pilihan lain selain 
saling bertemu, saling menerima, 
dan mencari jalan untuk berkongsi 
ruang dan kehidupan antara satu 
sama lain. 

Kerana bumi ini bulat, ruang dan 
sumbernya terhad, tidak berkesuda-
han. Lebih-lebih lagi, terdapat ber-
juta-juta orang yang tidak dapat lagi 
menghuni di tempat mereka tinggal 
sekarang. 

Mereka akan melakukan apa 
yang yang boleh untuk diri mereka 
sendiri dan keluarga mereka. Ini 
tidak dapat dihentikan. Seperti kata-
kata Fr. Pandosy, kita mungkin 
berusaha melawan untuk menghen-
tikan kemasukan para imigran ini, 
cuba untuk menunda pencerobohan 
tetapi kita tidak dapat mengha-
langnya.

Hari ini, kita, mantan imigran, 
mulai (sekurang-kurangnya sedikit) 
untuk memahami apa yang dira-
sakan oleh penduduk asli ketika 
kita muncul, tidak diundang, di 
pantai mereka. Sekarang giliran kita 
untuk mengetahui bagaimana 
rasanya ketika sebuah negara yang 
kita anggap sebagai negara kita 
secara progresif dipenuhi dengan 
orang-orang yang berbeza dari segi 
etnik, bahasa, budaya, agama, dan 
cara hidup.

Apa yang pernah kita lakukan 
suatu ketika dahulu, pasti akan ter-
kena pada diri sendiri. — Hakcipta 
Terpelihara 1999-2021 @ Fr Ron 
Rolheiser 

Dalam setiap bentuk hidup bers-
ama antara manusia, dari kelu-

arga, komuniti, masyarakat sehing-
galah negara, demi ketenangan, 
kelancaran, kebersamaan dan per-
damaian diperlukan suatu bentuk 
pimpinan, yang mengatur kerjasa-
ma antara warganya. 

Ada bentuk pimpinan yang 
bersifat autoritarianisme, diktator 
dan demokratik.  Untuk suatu kelu-
arga ada sikap seorang ketua yang 
paternalistik atau maternalistik. 
Ada pula yang tegas, tetapi ada 
juga yang lembut dan penuh kasih. 

K e t i g a - t i g a  p e m b a c a a n 
Kitab Suci   pada Hari Minggu ini 
memperlihatkan kepada kita, 
bagaimana  kita  sebagai  sesama  
makhluk  harus bersikap, hidup 
dan berbuat satu terhadap yang 
lain, khususnya mengenai kekua-
saan. 

Terutama di dalam surat kepada  
orang Ibrani (Bac.II)  dan  Injil 
Markus, Yesus  menunjukkan  
bahawa  sikap dan perbuatan kita 
terhadap sesama  bukanlah  berupa 
menguasai, melainkan melayani. 
“Sesiapa ingin menjadi besar di 
antara kamu, hendaklah ia menjadi 
pelayanmu!” (Mrk 10:43).

Betapa indah isi petikan Surat 
kepada orang Ibrani tentang Yesus 
sebagai Imam Agung. Ditegaskan 
bahawa  kita tidak memiliki  
seorang  Imam Agung yang tidak 

turut  merasakan  kelemahan-
kelemahan kita. 

Sebaliknya Dia sungguh sama 
dengan kita. Dia dicubai, mengala-
mi cabaran luar biasa, namun tidak 
berdosa. 

Dia rela menanggung  penghi-
naan  dan penderitaan, bahkan mati 
di salib. Semua itu hanya bertujuan 
untuk menyelamatkan kita. Dia 
memasuki nasib kita, agar kita ber-
sama Dia dapat diangkat kembali 
menjadi ahli waris syurgawi. 

Sudah sampai tiga kali dalam 
perjalanan-Nya ke Yerusalem 
Yesus mengatakan kepada murid-
murid-Nya, bahawa Dia akan men-
derita dan selanjutnya akan mati 
dalam melaksanakan  tugas-Nya  
sebagai Al-Masih. Namun sebagai 
manusia, murid-murid-Nya   mere-
ka  tidak memahami apa yang dite-
gaskan oleh Yesus. 

Bahkan dua murid-Nya, 
Yakobus dan Yohanes  meminta 
kedudukan terhormat di samping-
Nya. 

Latar belakang pandangan dan 
cara berfikir mereka tentang 
Kerajaan Tuhan, sangat bersifat 
duniawi: materialistik dan egoistik. 

Padahal Kerajaan yang akan 
dibangun Yesus bukan seperti itu, 
ia tidak seperti yang difikirkan oleh 
Yakobus dan Yohanes dan mung-
kin juga merupakan fikiran atau 
gambaran kita! 

Mereka merindukan dan meng-
inginkan kedudukan mulia, terhor-
mat, berkuasa.

Dalam Injil hari ini Yesus men-
erangkan apa sebenarnya yang 
disebut berkuasa atau memiliki 
kuasa dalam kerajaan Tuhan. 
Lazimnya, orang berpendirian, 
bahawa berkuasa bererti memiliki 
kekuatan untuk menguasai dan  
memaksa orang lain melakukan 
kehendaknya atau melayaninya. 
Orang lain diperintah sebagai 
hamba atau dipaksa sehingga mart-
abatnya sebagai manusia tidak 
dihormati.  

Menghadapi sikap orang seperti 
ini, Yesus berkata: “Tetapi jangan-
lah  kamu berbuat demikian  di 
antara kamu. Sesiapa ingin men-
jadi besar di antara kamu, hendak-
lah dia menjadi pelayanmu” (Mrk 
10: 43). Yesus ingin menerangkan 
apa sebenarnya yang disebut 
'kuasa' dalam Kerajaan Tuhan. 

Berkuasa di dalam Kerajaan 
Tuhan bukan bererti memiliki 
kekuatan untuk menguasai dan 
mengalahkan orang lain untuk 
kepentingannya sendiri. 

Berkuasa di dalam Tuhan bererti 
memiliki kemampuan dan kesedi-
aan untuk memberikan dan mem-
bangun kekuatan bagi orang lain. 
Bukan memanfaatkan bahkan  
memeras daya  dan  kemampuan 
hidup sesama kita, tetapi seba-

liknya menghidupkan dan menam-
bahkan daya hidup sesama kita 
yang berkekurangan,  supaya  
dapat hidup damai sejahtera. 
Berkuasa bererti memiliki dan 
menggunakan kemampuan diri 
untuk ikut memberikan sumber 
hidup kepada orang lain.      

Kita semua ini sebagai orang 
Kristian telah menerima daya 
hidup yang berlimpah dari Yesus 
Penyelamat kita. 

Seperti para rasul dahulu, seka-
rang pun kita sebagai  murid-murid  
Yesus  juga  terpanggil memiliki  
dan melaksanakan   kuasa-Nya itu. 
Kita terpanggil ikut “berkuasa”, 
iaitu ikut memberikan daya hidup 
kepada sesama kita, secara rela dan 
tanpa syarat, bukan dengan perhi-
tungan.

Nah, kuasa  ini  dapat kita lihat 
dan kita pahami maknanya  serta 
kita hayati dalam Ekaristi. Dalam 
Ekaristi kita menemukan pelaksa-
naan kuasa sejati yang  asli dan 
murni. 

Menerima Ekaristi bukanlah 
menerima kuasa untuk melemah-
kan dan merosakkan daya hidup 
orang lain, sebaliknya untuk men-
guatkan dan membangun daya 
hidupnya. 

Dalam Ekaristi, Yesus yang 
memiliki kuasa ilahi sepenuhnya 
merendahkan diri menjadi makan-
an sebagai sumber hidup kita yang 
berlimpah. Dalam Ekaristi, Yesus 
menunjukkan kepada kita,  bahwa 
kerendahan hati dan kesediaan 
melayani keperluan  orang lain 
merupakan perwujudan kebesaran 
dan kemuliaan kasih sejati dalam 
Kerajaan Tuhan.  

Demikianlah pesan Injil hari ini 
kepada kita: berkuasa bukan bererti 
memerintah, melainkan melayani. 
Kita menerima Yesus dalam 
Ekaristi bukan hanya untuk 
kepentingan diri kita sendiri,  
melainkan justru agar kita makin 
rela melayani sesama kita.  — 
Msgr. F.X. Hadisumarta O.Carm, 
imankatolik.org 

HARI MINGGU BIASA KE-29 
TAHUN B 

  YesaYa 53:10-11  
IbranI 4:14-16  

InjIl markus 10:35-45 

Berkuasa bukan memeras tetapi melayani
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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: Bolehkah mengikuti Misa online di 

Café kerana sekarang ini sangat mudah untuk 
mengikui Misa, hanya tinggal memasang lap-
top atau handphone sahaja. — Karla

Karla, terima kasih untuk semangatmu mem-
perdalam iman. Saya sempat berfikir mengapa 
mengikuti Misa Kudus di coffee shop? 
Mungkinkah masalah dengan jaringan internet di 
rumah? Atau sedang dalam perjalanan? Menurut 
hemat saya, kita boleh ikut Misa online di mana 
sahaja.

Namun perkara-perkara ini harus diperhatikan. 
Apakah suasana di café, aman dan selesa?  
Apakah tempat itu sesuai untuk berdoa? Jangan-
jangan gangguannya lebih banyak msalnya akan 
ada bau kopi yang kuat, kek atau hidangan 
makanannya harum dan orang-orang yang ramai 
di sekitar kita… Malah, kita pula segan membuat 
tanda salib dan mengucapkan jawaban umat, ker-
ana ada banyak orang di sekitar kita.

Prinsipnya sama, dalam mengikuti Misa online 
kita hendaknya bukan sekadar menonton, atau 
menggumam dalam hati, tetapi sungguh-sungguh 
hadir dan terlibat di dalam perayaan itu. Sebaik-
baiknya kita ikut menjawab sapaan paderi. 

Sangat baik untuk ikut berlutut atau menun-
dukkan kepala semasa Hostia diangkat, atau 
berdiri semasa doa Bapa Kami, sebagai salah 
satu bentuk keterlibatan. 

Mungkin café dengan suasana sejuk dan 
tenang sehingga kita dapat mengikuti dengan 
diam. Tetapi apakah keterlibatan kita dalam 
Ekaristi itu dapat terjamin? Meskipun tidak dilar-
ang, saya tidak akan menggalakkan menonton 
Misa di Cafe. Lebih baik mencari tempat dengan 
gangguan seminina mungkin. Jangan pula, kera-
na kita mengikuti Misa Kudus di Cafe, pengun-
jung lain, lebih-lebih lagi yang berlainan iman, 
pasti berasa kurang selesa. 

Perayaan Ekaristi adalah ibadat Gereja sebagai 
persekutuan. Bagi kita Ekaristi adalah puncak 
hidup dan sumber kekuatan Gereja. 

Kerana itu kita perlu tempat khusus untuk mer-
ayakannya. Itulah fungsi bangunan Gereja secara 
normal. 

Dalam situasi pandemik ini 'bangunan Gereja' 
adalah di rumah kita atau di semua tempat yang 
layak dan sesuai. 

Dalam erti tertentu kita bersyukur, kerana  kini 
semua rumah terhubung dengan misteri korban 
keselamatan yang hadir dalam Ekaristi. 

Daya rohani Ekaristi menjangkau lebih luas 
daripada ketika hanya dirayakan di gedung 
Gereja. Bahkan rumah kita yang berantakan 
diundang untuk menjadi tempat doa, di mana 
Tuhan Yesus secara rohani hadir tinggal di ten-
gah-tengah kehidupan kita.

Banyak keluarga menghias ruang tamu atau 
ruang tengahnya agar menjadi tempat doa. Anak-

anak yang tinggal di asrama dengan gembira 
membersihkan meja mereka agar dapat mengiku-
ti Misa hari Minggu. 

Apa yang dahulunya hanya mampu dilakukan 
oleh orang sakit, di mana mereka hanya dapat 
mendengar rancangan rohani melalui radio dan 
TV, sekarang dibuat oleh orang-orang yang 
‘sehat’ dalam situasi pandemi ini. 

Kerana kita sebenarnya sihat, jadi juga keterli-
batan kita harus lebih daripada orang sakit. 
Orang beriman meluangkan waktu dari peker-
jaan harian agar tidak ketinggalan rahmat istime-
wa ini. 

Meskipun hanya secara rohani dan bukan 
secara fizikal, mereka ingin terus menyambut 
Tuhan dengan sungguh-sungguh. 

Sebagai penutup, saya petik sabda Yesus ten-
tang berdoa: “Tetapi jika engkau berdoa, masuk-
lah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdo-
alah kepada Bapamu yang ada di tempat tersem-
bunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersem-
bunyi akan membalasnya kepadamu” (Mat. 6:6). 
Yesus tidak melarang kita berdoa di mana saja, 
bahkan menganjurkan agar kita berdoa tanpa 
jemu, namun kalau ada kamar yang membuat 
kita lebih dekat dengan Bapa di rumah kita, kira-
nya kita akan memilih berdoa di rumah.— Fr 
Gregorius Hertanto, MSC (Ketua Sekolah 
Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Sulawesi 
Utara) hidupkatolik.com  

Mengikuti Misa Online di kafe? 

UNIFOR rai sambutan ulang 
tahun Ketua Menteri Sarawak
KUCHING: Bersempena sambu-
tan ulang tahun ke-85 Yang di-
Pertua Negeri Tun Pehin Sri Ab-
dul Taib Mahmud Sarawak, Unit 
Bagi Agama Lain-lain (UNIFOR) 
menganjurkan majlis perjumpaan 
badan agama bukan Islam untuk 
upacara kesyukuran pada 8 Okto-
ber.

Hadir sama ialah Timbalan 
Ketua Menteri Datuk Amar 
Douglas Uggah Embas, Uskup 
Agung Kuching,  Simon Poh, 
Setiausaha Kerajaan Negeri Da-
tuk Amar Jaul Samion, Timbalan 
Setiausaha Kerajaan Negeri Datu 
Ik Pahon Joyik, Menteri Kera-
jaan Tempatan dan Perumahan 
iaitu Dato Sri Prof Sim Kui Hian, 
Pembantu Menteri Utiliti (Elek-
trik Luar Bandar) Datuk Liwan 
Lagang, Timbalan Speaker De-
wan Undangan Negeri Sarawak 
iaitu Dato Gerawat Gala, dan 

pemimpin-pemimpin agama lain.
Menteri yang bertugas di UNI-

FOR, Uggah berkata, Taib ber-
peranan dalam membangun per-
paduan dan keharmonian antara 
kaum serta kestabilan politik dalam 
masyarakat pelbagai agama dan 
budaya di Sarawak.

“Walaupun terdapat perbezaan 
agama dan kaum, Sarawak hari 
ini adalah teladan perpaduan, ke-
harmonian dan kestabilan. Per-

himpunan ini mencerminkan 
keterangkuman, keharmonian, per-
paduan, kestabilan, dan kemajuan 
di Sarawak. Seperti kata pepatah, 
‘semakin banyak jambatan yang 
dibina, semakin sedikit ruang un-
tuk ketakutan dan prasangka antara 
kita’.”

Mewakili umat Kristian di 
Sarawak, Uskup Agung Poh men-
gucapkan doa kesyukuran dan teri-
ma kasih kepada Ketua Negeri yang 

memimpin Sarawak, dan meminta 
agar Tuhan mengurniakan rahmat 
kebijaksanaan dan kesihatan yang 
baik kepadanya. Uskup Agung se-
lanjutnya berdoa agar Taib terus 
memimpin negeri ini menuju jalan 
harmoni dan perpaduan. 

“Di bawah pimpinannya, 
Sarawak akan terus menjadi model 
“masyarakat yang hidup berdamp-
ingan dan  harmoni untuk seluruh 
Malaysia.”

Uggah menekankan bahawa 
pemerintah negeri akan terus me-
nyokong  agama-agama bukan 
Islam di Sarawak melalui UNI-
FOR dan berharap semua akan 
mendorong dan menyokong demi 
Sarawak yang harmoni dan ber-
satu.

Selain penganut Kristian, para 
pemimpin Buddha, Sikh, Tao, 
dan Hindu berdoa, bernyanyi dan 
membaca Kitab Suci masing-mas-
ing serta mengisi acara ini dengan 
doa kesyukuran dan kesihatan yang 
baik bagi Ketua Negeri. 

Ramai yang hadir tersentuh dan 
terharu dengan doa-doa yang di-
panjatkan untuk Taib dan men-
ganggapnya sebagai pengalaman 
istimewa bagi Sarawak, sebagai se-
buah negeri yang terkenal dengan 
kesatuan dan hidup bersama dalam 
keharmonian. — sumber Today’s 
Catholic 

KOTA KINABALU: Selepas be-
runding dengan ahli-ahli Majlis 
Penasihat, Uskup Agung John 
Wong telah bersetuju untuk men-
tahbis empat orang calon diakon: 

1.Seminarian Lasius Gantis dari 
Paroki Holy Trinity, Inobong
2.Seminarian Peter Chung Pit 
Soon dari Paroki St John, Tu-
aran
3.Seminarian Sylvester Wong 
Vun Cheong dari Paroki Kat-
edral Sacred Heart,KK
4.Seminarian Terans Thadeus 

dari Paroki Holy Rosary. Lim-
bahau
Misa Kudus pentahbisan akan 

diadakan pada hari dan tempat 
seperti berikut:

Tarikh: 4 Disember 2021
Masa: 10.00 pagi
Tempat: Katedral Sacred Heart, 
Kota Kinabalu
Disebabkan SOP, Misa Kudus 

tidak dibuka kepada umum na-
mun akan disiarkan secara lang-
sung di saluran Youtube Katedral 
Sacred Heart.

Mereka yang mempunyai 
halangan para seminarian ini un-
tuk ditahbis sebagai diakon, sila 
hubungi Keuskupan Agung den-
gan segera. 

Uskup Agung John Wong men-
gajak para umat agar menyokong  
para seminarian dalam doa lebih-
lebih lagi pada masa sekarang, 
mereka  sedang mempersiapkan 
diri dalam memasuki pelayanan 
diakon dan melayani umat Tuhan 
di Keuskupan Agung Kota Kina-
balu. 

Empat seminarian bakal ditahbis sebagai diakon di 
Keuskupan Agung Kota Kinabalu 

Gambar atas: Lasius Gantis (kiri) dam Sylvester Wong, (Gambar 
Bawah) Terans Thadeus (kanan) dan Peter Chung.
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Sahabat kecil Yesus
Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang diturunkan 

dari bumbung oleh empat orang rakannya
 (Markus 2:1-12) 

Cari benda-benda yang tersembunyi pada gambar di bawah: 
pisang, tulang, makaroni, belon, panah dan anak panah, ladam 
kuda, kacang, loceng, bulu dan duit syiling. 

Dilayani 
Melayani 

Besar 
Memberikan 

Pelayanmu 
Orang

Hendaklah 
Datang

Tebusan 
Terkemuka 

Hamba
Manusia 

Isikan tempat kosong di bawah dengan merujuk kepada Injil Markus 10:43-45 

Tulis kembali doa yang diajarkan 
oleh Yesus sendiri, doa BAPA KAMI. 

Mari berdoa kepada Bonda Maria 
untuk bulan misi. Muat turun gambar di 

bawah dan warnakannya. 
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ASISSI, Itali: Pada Pesta Beato Carlo Acutis, 
Uskup Assisi mengundang para penziarah yang 
berkumpul di makam remaja Itali untuk mem-
inta bantuan doanya bagi menumbuhkan rasa 
cinta yang lebih besar terhadap Kehadiran Kris-
tus dalam Ekaristi.
“Menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan 
kita. Ini adalah  cita-cita ideal kehidupan Kris-
tian. Merayakan dan mencintai Ekaristi dengan 
sungguh-sungguh membolehkan kita untuk 
hidup dalam Yesus,” kata Uskup Agung Domeni-
co Sorrentino pada 12 Oktober.

“Carlo memanggil kita untuk mencintai Eka-
risti, bukan memuja dirinya ... Marilah kita 
meminta Carlo agar dia dapat mendoakan kita 
untuk menanam cinta terhadap Ekaristi, seperti 
Beato itu yang selalu tersenyum dan gembira 
ketika merayakan Ekaristi,” kata Uskup Agung 
Sorrentino.  

Sorrentino mempersembahkan Misa di San-
tuari Spoliation, Assisi, yang sebahagian dari 
Gereja paroki Santa Maria Maggiore, di mana 
makam Beato Carlo ditempatkan. Ibu kepada 
Carlo, Antonia turut menghadiri Misa ini.

Makam Carlo Acutis telah menarik lebih 
117,000 pengunjung sejak beliau menjadi mile-
nium pertama yang dibeatifikasi di Gereja Kato-
lik tahun lalu. 

“Sekarang ini, bukan sahaja penziarah dari 
Itali, malah dari seluruh dunia, datang men-
ziarahi makam orang kudus remaja ini. Para 
penziarah ini memohon bantuan daripada pen-
syafaat yang murah hati dan ramai mengatakan 
permintaan doa mereka tidak sia-sia,” katanya.

Beato Carlo terkenal dengan pengabdiannya 
yang penuh khusyuk terhadap Kehadiran Yesus 
yang Sejati dalam Ekaristi dan kepakarannya 
dalampengaturcaraan komputer.

“Carlo adalah terang yang membawa kaum 
muda untuk menjalin hubungan akrab dengan 
Tuhan. Carlo juga adalah teladan yang menun-
jukkan meskipun terdapat pelbagai kesukaran 
namun kebaikan Tuhan sentiasa berhembus 
dan berkarya dalam kehidupan semua orang,” 
kata Uskup Sorrentino. 

Berbakti kepada Bonda Maria sejak usia 

muda, Carlo berusaha mendaraskan Rosario 
setiap hari dan, lebih-lebih lagi selepas mener-
ima Komuni pertamanya semasa berusia tujuh 
tahun.

Beato remaja itu juga berusaha untuk meneri-
ma Ekaristi setiap hari dan menerima sakramen 
rekonsiliasi setiap minggu semasa hayatnya. 

Uskup Agung Sorrentino merefleksikan tel-
adan Carlo, di mana prelatus itu mengatakan 
bahawa anak muda itu “menunjukkan bahawa 
iman tidak menjauhkan kita dari kehidupan, 
tetapi lebih membenamkan kita di dalamnya, 
menunjukkan bagi kita jalan konkrit untuk 
menghidupi sukacita Injil.

Dilahirkan pada 3 Mei 1991, Beato Carlo per-
nah menegaskan bahawa Firman Tuhan ada-
lah kompas kehidupan manusia. Firman Tuhan 
inilah yang harus menjadi alat ukur diri setiap 
orang. Untuk mencapai tujuan mulia itu semua, 
jelas Carlo, diperlukan “senjata” khusus yakni 
sakramen dan doa. 

“Secara khusus,” kata Uskup Agung Sorrenti-
no, "Carlo Acutis menempatkan Sakramen Eka-
risti di jantung hidupnya sendiri. Ekaristi baginya 
merupakan jalan raya menuju syurga!" — CNA 

KOTA KINABALU: Penganjuran 
SYD5 telah mencatat sejarah den-
gan penganjuran program selama 
lima hari secara virtual pada 19-23 
Julai lalu, yang disertai oleh lebih 
2,500 peserta. 

Walau pun dijalankan secara 
maya namun ia melibatkan tenaga 
pelayanan yang besar dan komited.

Semangat pelayanan para pen-
ganjur terutama para fasilitator 
yang terlibat dalam semua program 
begitu berkobar-kobar.

Tinjauan yang dibuat melalui 
sosial media seperti Facebook juga 
mendapati semangat dan keteru-
jaan para peserta untuk mengikuti 
semua sesi begitu menggembira-
kan. 

Malah didapati beberapa belia 
yang sanggup mengambil risiko 
mendaki bukit bagi mendapatkan 
capaian Internet yang baik.

Malah energi positif V-SYD5 
juga melahirkan ramai belia kreatif 
misalnya muncul pelukis digital 
Bonda Maria berbusana Kadazan 
Papar, para peserta yang men-
galami energi positif dan penyem-
buhan, seperti yang dikongsikan 
dalam laman web Facebook SYD-
5..

Dalam pertemuan singkat itu, Sr 
Dora Obod bersyukur kepada Tu-
han atas kelancaran penganjuran 
V-SYD5 pada bulan Julai lalu. 

Pengalaman menganjurkan pro-
gram besar yang melibatkan tiga 
keuskupan di Sabah secara virtual 
meninggalkan kenangan manis dan 
cabaran tersendiri.

Akhir sekali, Sr Dora mewakili 
semua Penganjur VSYD5 men-
zahirkan ucapan setinggi-tinggi 
penghargaan dan terima kasih ke-

pada semua yang terlibat dalam 
penganjuran Sabah Youth Day 5 
terutama  kepada:

Penaung: Uskup Agung Kota 
Kinabalu, John Wong, DD, Usk-
kup Cornelius Piong, DD, Diosis 
Keningau dan Uskup Julius Dusin 
Gitom DD dari Keuskupan Sanda-
kan. 

Ucapan terima kasih juga ditu-
jukan untuk para penasihat rohani 
iaitu Fr Isidore Gilbert (KK), Fr 
Ronnie Luni (Tenom), Fr Dafrin 
Diwol (Keuskupan Sandakan) dan 
Sr Terecia Loukang, FSIC.

 Juga tidak lupa bagi para paderi 
Paroki Papar iaitu Fr Thomas Yip, 
Fr Rayner Bisius dan mendiang Fr 
Jasery Gabuk.

Para penganjur juga mendoakan 
dan berterima kasih kepada pihak-
pihak di bawah: 
lLocal Organising Team (LOT)
lPengerusi dan Ahli-ahli MPP 
Limbahau dan St. Joseph Papar
lSemua Keluarga Angkat Lim-
bahau dan Papar
lPara Sukarelawan Papar dan 
Limbahau
lPusat Online Broadcast dan 
Penginapan:
lCatholic Archdiocesan Centre 
dan Emmaus Home, Kota Kina-
balu.
lSemua Paroki yang telah mem-
berikan persembahan mantap 
dalam acara Welcoming Concert, 
Tematik dan Youth Fiesta, para 
Fasilitator dan Resource Per-
sons, semua badan Kerajaan dan 
Pemimpin Masyarakat, para pen-
derma yang bermurah hati, para 
ibu bapa dan penjaga serta semua 
yang terlibat menjayakan pen-
ganjuran Virtual SYD5. — CS

Ungkapan syukur 
pasca V-SYD-5 

Beato pertama dari 
Generasi Mileneal 
ajak belia agungkan 
Ekaristi

Salah satu screen shot  SYD-5 yang diadakan secara maya pada 18-23 Julai lalu. 
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VATIKAN: “Tidak perlu mem-
buat gereja lain, tetapi wujudkan-
lah gereja yang berbeza,” kata Sri 
Paus Fransiskus – yang memetik 
kata-kata salah seorang ahli teologi 
hebat dari Konsili Vatikan II, Yves 
Congar OP. 

Prelatus itu berkata demikian 
dalam sebuah pertemuan dengan 
lebih 200 kardinal, uskup, paderi, 
religius dan orang awam dari selu-
ruh dunia.

Mereka berhimpun pada 9 Ok-
tober, memakai pelitup muka di 
dewan sinode Vatikan untuk “hari 
renungan” yang dianjurkan oleh 
sekretariat sinode, yang diketuai 
oleh Kardinal Mario Grech dari 
Malta, sebelum pembukaan rasmi 
sinodal yang akan berjalan selama 
dua tahun. Pembukaan sinode itu 
dirayakan dengan Perayaan Eka-
risti yang dipimpin oleh Bapa Suci 
pada 10 Oktober.

Sinodaliti, sebagaimana didefin-
isikan oleh International Theologi-
cal Commission pada tahun 2018, 

adalah “tindakan Roh dalam perse-
kutuan Tubuh Kristus dan dalam 
perjalanan misi Umat Tuhan”.

Istilah ini secara umum difahami 
dalam Gereja untuk merujuk pada 
proses penegasan dengan bantuan 
Roh Kudus, yang melibatkan para 
uskup, imam, religius, dan umat 
Katolik awam, masing-masing 

sesuai dengan karunia dan karisma 
panggilan mereka.

Sinode 2012  adalah sinode 
keempat yang diketuai oleh Sri 
Paus Fransiskus, selepas sinode 
keluarga, kaum muda dan Amazon. 
Sinode keempat ini mungkin yang 
paling penting dari sinode-sinode 
sebelum ini kerana ia adalah jalan 

menuju pembaharuan dan trans-
formasi mendalam Gereja Katolik 
di seluruh dunia, dan semua umat 
yang telah dibaptis, dilibatkan. 

Konstitusi Apostolik, “Episco-
palis communio” yang dikeluar-
kan oleh Sri Paus Fransiskus pada 
tahun 2018 telah mengubah sinode 
dari sebuah peristiwa menjadi se-

buah proses.
Bercakap dalam bahasa Itali, Sri 

Paus  mengatakan,“Saya yakin Roh 
akan membimbing kita dan mem-
beri kita rahmat untuk maju bersa-
ma, saling mendengar dan memu-
lakan kerasulan pada masa-masa 
tertentu di mana kita tinggal, dalam 
kesatuan dengan perjuangan dan 
aspirasi seluruh umat manusia.”

Uskup Roma itu menjelaskan, 
sinode bukan parlimen atau tin-
jauan pendapat melainkan sebuah 
momen gereja yang dibimbing Roh 
Kudus kerana tanpa Roh, tidak ada 
sinode.

Bapa Suci berdoa agar sinode da-
pat mewujudkan perpaduan dalam 
gereja. Mengutip kata-kata St. 
Cyprian, beliau mengatakan, “Kita 
harus mempertahankan dan men-
egakkan kesatuan ini, terutama di 
antara kita – para uskup yang mem-
impin gereja – untuk menunjukkan 
bahawa episkopat itu adalah satu 
dan tidak berpecah belah.” — www.
americamagazine.org

Gereja berjalan bersama: Langkah 
mendengarkan umat Tuhan

Tiga kata kunci sinode: Persekutuan, Partisipasi dan Misi 

VATIKAN: Bapa Suci mengatakan 
sinode 2022  menawarkan “peluang 
besar untuk mengubah istilah misi 
dan ekumenisme” tetapi “ia tidak 
terkecuali dari risiko tertentu.” Tiga 
risiko tersebut adalah: formalisme, 
intelektualisme dan kesombongan. 

Merujuk pada formalisme, Bapa 
Suci mengatakan, “sinode dapat 
menjadi peristiwa biasa-biasa sa-
haja iaitu luaran sahaja yang meng-
kagumkan namun dalamannya ko-
song. 

Sinode bermatlamat sebagai 
“proses mengambil bahagian mema-
hami rohani, bukan memperlihatkan 
citra diri kita yang baik, sebaliknya 
bekerjasama dengan karya-karya 
Tuhan dalam sejarah.”

 “Kita harus mengakui,wujudnya 
kekecewaan dan ketidaksabaran di 
kalangan ramai pekerja pastoral, 
anggota badan penasihat keuskupan 
dan paroki dan wanita, yang selalu 
terpinggir. 

 Oleh itu Gereja sinodal adalah 
Gereja yang hendak mendengarkan 
suara semua kawasan, lebih-lebih 
lagi kawasan yang selama ini jarang 
didengar dan diperhatikan. Tidak 

menghairankan kalau tema yang di-
usung adalah soal persekutuan umat 
beriman (communio),  partisipasi 
dan misi. Fransiskus ingin menga-
rahkan Gereja berfokus pada tugas 
perutusan utamanya, pewartaan Injil, 
itulah Gereja misionari. 

Bapa Suci menegur adanya sikap 
elitisme di antara para imam dan 
uskup lalu memisahkan diri dari 
golongan awam.

Sri Paus menegaskan bahawa ger-
eja sinodal “mengkehendaki  peru-
bahan visi tertentu, mengubah seba-

gian visi tertentu gereja yang kabur 
dan mengubah pelayanan imam, per-
anan orang awam, tanggungjawab 
gerejawi, peranan pemerintahan dan 
sebagainya.”

Risiko kedua: intelektualisme. 
Fransiskus mengatakan sinode “me-
nawarkan peluang belajar sebagai 
sebuah kumpulan, dalam meneliti 
masalah-masalah gereja dan  keja-
hatan di dunia kita. Bercakap sahaja 
tanpa pandangan mendalam atau 
kerohanian, akan berakhir dengan 
usaha sia-sia dan realiti mewujud-
kan umat Tuhan yang kudus di dunia 
tidak akan menjadi nyata.”

Risiko ketiga, “godaan rasa ber-
puas hati atau sombong” di mana 
sikap,“Kami selalu melakukannya 
dengan cara ini” atau memikirkan 
“tidak perlu berubah.”

Sikap ini adalah racun dalam ke-
hidupan gereja. Mereka yang berfikir 
seperti ini, mungkin tanpa menyedar-
inya, melakukan kesalahan dengan 
tidak memandang serius situasi masa 
kini dalam kehidupan kita. Pada akh-
irnya, Gereja tidak ada kemajuan dan 
selamanya masih di takuk lama.  — 
www.americamagazine.org 

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
mengatakan bahawa sinode mem-
punyai tiga kata kunci: “persatuan, 
penyertaan dan misi.”

Prelatus itu mengingatkan bahawa 
Konsili Vatikan II menyatakan baha-
wa “persekutuan mengekspresikan 
hakikat gereja, sambil menunjukkan 
bahawa gereja telah menerima misi 
untuk menyatakan dan membangun 
di antara semua orang, dan misi itu 
bertumbuh di bumi iaitu benih dan 
permulaan kerajaan Tuhan di dunia.”

Sangti Papa mengingati bahawa 
Sto. Paulus VI, yang memimpin tiga 

sesi terakhir Konsili pernah men-
jelaskan bahawa persekutuan me-
merlukan “kesatuan dan kepenuhan 
dalaman, dalam rahmat, kebenaran 
dan kolaborasi” manakala  misi be-
rerti “komitmen kerasulan kepada 
dunia masa kini.”

Menurut Sangti Papa, Sto Yo-
hanes Paulus II menyimpulkan 
sinode tahun 1985 yang meraikan 
ulang tahun ke-20 penutupan konsili  
itu, menegaskan kembali “bahawa 
sifat gereja adalah koinonia, yang 
membangkitkan misi melayani se-
bagai tanda persatuan intim keluarga 

manusia dengan Tuhan.” Orang Ku-
dus dari Poland itu juga pernah me-
nekankan agar sinode dapat mem-
buahkan hasil, “adalah perlu bahawa 
gereja-gereja tempatan bekerja di 
peringkat mereka dengan  penyer-
taan semua.”

Sri Paus Fransiskus menegas-
kan keperluan penting ini untuk 
“penyertaan atau penglibatan” dan 
berkata, risiko persatuan dan misi 
tetap wujud, “kecuali kita menera-
pkan praksis gerejawi yang menya-
takan keteguhan sinodal pada setiap 
langkah perjalanan dan aktiviti kita, 

mendorong penglibatan yang nyata 
dari diri masing-masing dan semua.”

Dia mengingatkan semua orang 
bahawa “penglibatan adalah syarat 
iman yang diterima dalam pembap-
tisan. 

Di gereja, semuanya bermula 
dengan pembaptisan. Pembaptisan, 
sumber kehidupan kita, menyatakan 
martabat kita sebagai anak-anak Tu-
han yang setara, yang mempunyai 
pelbagai bakat dan karisma. Oleh 
itu, semua orang yang dibaptis di-
panggil untuk mengambil bahagian 
dalam kehidupan dan misi gereja.”

Sambil mengakui bahawa ke-
majuan mengenai penyertaan telah 
dibuat di banyak keuskupan, Fran-
siskus juga menyatakan dengan 
terus terang, “kita harus mengakui 
kekecewaan dan ketidaksabaran 
yang dirasakan oleh banyak pekerja 
pastoral, anggota badan perundin-
gan keuskupan dan umat paroki dan 
wanita, yang sering tetap berada di 
pinggiran” seraya mengingatkan 
para uskup dan paderi bahawa den-
gan melibatkan semua umat beriman 
adalah tugas gerejawi yang pent-
ing!” — CNA 

VATIKAN: Para pengamat men-
gatakan bahawa Gereja dalam 
penggembalaan Sri Paus Fransiskus 
adalah Gereja yang berciri sinodal, 
Gereja yang berjalan bersama (syn-
odus).

Sinode Uskup bagi Sri Paus Fran-
siskus merupakan langkah menden-
garkan, mendengarkan umat Tuhan 
untuk secara bersama mendengar-
kan terang bimbingan Roh Kudus.

“Marilah kita mengalami momen 
pertemuan, mendengarkan dan mer-
enungkan ini sebagai musim rahma-
yang memungkinkan kita mengenali 
sekurang-kurangnya tiga peluang: 
persekutuan, penyertaan dan misi,” 
ujar Sri Paus Fransiskus dalam sesi 
renungan pada 9 Oktober, sehari se-
belum pelancaran Sinode 2023. 
 Bapa Suci mengundang semua 
orang, bermula dengan para uskup 
untuk bersama-sama mengambil 
peluang “bergerak secara struktural 
menuju gereja sinodal,” iaitu ke “da-
taran terbuka di mana semua orang 
merasa seperti di rumah dan berpar-
tisipasi.”
 Sri Paus Fransiskus kemudian-

nya berdoa agar sinode ini menjadi 
“musim Roh yang benar” dan men-
daraskan doa berikut: 

 “Datanglah, Roh Kudus! 
Engkau mengilhami lidah baharu 
dan meletakkan kata-kata kehidu-

pan di bibir kami: menjauhkan 
kami dari menjadi ‘gereja muzium’ 

- yang indah tetapi bisu, yang 
mempunyai banyak kisah lampau 

tetapi masa depan yang kecil. 
Datanglah di antara kami, agar 
dalam pengalaman sinodal ini, 

kami tidak akan kehilangan 
semangat, melemahkan kekuatan 

rohani, atau jatuh dalam 
perbincangan sia-sia dan tidak 

produktif.” 
— americamagazine.org

Tiga ancaman yang melemahkan sinodaliti Proses sinodaliti: musim rahmat  
yang menawarkan pelbagai peluang 

Menuju Sinode para Uskup 2023 



Saudara saudari yang saya kasihi dalam 
Kristus, 

Syukur dan puji Tuhan kerana kasih-Nya 
menyertai, melindungi dan mendampingi 
kita maka kita dapat menghidupkan seman-
gat berjalan bersama kita sebagai umat-Nya.

Sebagai murid-murid Yesus dan anggota-
anggota Gereja yang berkonsepkan “umat 
Tuhan berjalan bersama dalam Yesus Kris-
tus”, kita bersyukur kerana kepimpinan Pas-
toral Sri Paus Fransiskus mahu mengajak 
Gereja sejagat supaya mengusahakan suatu 
pembaharuan menggereja yang dipanggil 
“Gereja Sinodal: Komuniti, Partisipasi, 
Misi  menuju ke Milenium ketiga”.

Proses pembaharuan Gereja ini melibat-
kan semua lapisan anggota Gereja – Sri 
Paus, para Uskup, Paderi, Religius dan 
Awam. Sri Paus Francis melancarkan “Ger-
eja Sinodal” ini pada 10 Oktober 2021 yang 
lalu di Vatikan dan hari ini 17 Oktober 2021 
ianya dilancarkan di semua Keuskupan di 
seluruh dunia. 

Kita di Keuskupan Keningau dengan 
bangganya turut melancarkan “Gereja 
Sinodal” pada hari ini 17hb Oktober 2021, 
didorong oleh semangat kesatuan dengan 
Gereja sejagat sepertimana diingini oleh Sri 
Paus Fransiskus.   

Dengan pelancaran “Gereja Sinodal” ini 
diperingkat Keuskupan maka besarlah hara-
pan saya agar setiap kita Umat Tuhan – Pa-
deri, Religius dan Awam – akan turut serta 
sedaya upaya menghidupkan semangat  Par-
tisipasi dan Misi didalam membangun Ger-
eja di peringkat keluarga, KKD, KUK, Zon 
Mission dan Paroki. 

Apa sahaja perancangan Pastoral yang 
ingin kita laksanakan biarlah itu semuanya 

dijalankan berlandaskan kepada semangat 
Sinodal – Komuniti, Partisipasi dan Misi. 

Memang kita akui bahawa cara meng-
gereja yang kita amalkan dan usahakan se-
lama ini di Keuskupan Keningau, sejak kita 
dibangun sebagai sebuah Keuskupan, ada-
lah berlandaskan kepada Persekutuan Parti-
sipasi dan Misi. Akan tetapi kita mengambil 
kesempatan turut serta sepanjang Sinodal 
ini, yang akan diakhiri pada Oktober 2023, 
untuk menyegarkan kembali pemahaman 
serta semangat bagaimana “membangun 
Komuniti Umat Tuhan yang Komited dan 
efektif melayani Kerajaan Tuhan”. 

Dalam Perancangan Pastoral peringkat 
Keuskupan, kita akan mengadakan PUKAT 
ke-12 pada September 2022 sebagai ungka-
pan keturutsertaan kita “Berjalan Bersama” 
dengan Gereja sejagat.

Uskup Cornelius Piong
13 Oktober 2021 

Menurut tradisi, 
Lukas adalah 

seorang doktor kafir. 
Dia seorang yang 
lembut serta baik hati, 
y a n g  m e n g e n a l 
Kristus melalui pew-
artaan Rasul St . 
Paulus. 

Setelah menjadi 
seorang Kristian, dia 
menyertai Paulus ke 
pelbagai  tempat . 
Lukas banyak membantu Rasul Paulus dalam 
mewartakan iman dan digelar sebagai “tabib 
Lukas yang kekasih.”

St. Lukas adalah penulis dua buah kitab 
dalam Kitab Suci, iaitu Injil Lukas dan Kisah 
Para Rasul. Meskipun Lukas tidak pernah ber-
temu dengan Yesus semasa Dia hidup di dunia, 
namun dia ingin menulis tentang Dia bagi umat 
Kristian yang baru bertobat. Jadi, dia berbicara 
dengan mereka yang mengenal Yesus khusus-
nya Santa Perawan Maria sendiri.

Lukas juga menulis kisah tentang bagaima-
na para rasul mulai mewartakan Sabda Yesus 
setelah Ia kembali ke surga. Dalam kitab tu-
lisan Lukas, Kisah Para Rasul, kita mengetahui 
bagaimana Gereja mulai tumbuh dan berkem-
bang.

St. Lukas adalah santo pelindung para doktor. 
Tidak diketahui dengan tepat bila atau di mana 
Lukas wafat. Namun jasanya amat mulia dan 
merupakan salah seorang penulis Injil.

BM 7HERALD Oktober 17, 2021 BAHASA MALAYSIA

Kenali 
Santo Anda 
Sto Lukas

~ 18 Oktober ~

Sto Paulus dari Salib
~ 19 Oktober ~ 

Paulus Danei dari 
Ovada, Itali, dila-

hirkan dalam sebuah 
keluarga pedagang 
pada tahun 1694. 
Beliau seorang Kris-
tian yang baik serta 
saleh. Pada usia 19 
tahun, Paulus memu-
tuskan untuk menjadi 
seorang tentera. Selepas setahun meninggal-
kan ketenteraan, pada tahun 1720, Paulus 
memperoleh suatu pengalaman rohani. Be-
liau juga memperoleh tiga penglihatan untuk 
membentuk sebuah ordo religius baru. Paulus 
berasa ragu akan penglihatannya ini lalu me-
minta nasihat daripada Bapa Uskup. Melalui 
bimbingan Bapa Uskup, Paulus mengetahui 
bahawa penglihatan itu adalah benar lalu mel-
akukan apa yang diperintahkan kepadanya 
melalui penglihatan-penglihatan tersebut.

Sebagai permulaan, selama 40 hari Paulus 
berdoa dan bermati raga serta menulis regula 
yang akan menjadi dasar hidupnya serta para 
pengikut kongregasinya. Sepuluh tahun ke-
mudian, Biara Passionis (CP = Kongregasi 
Biarawan Passionis) yang pertama berdiri. 
Paus Klemens XIV menyetujui ordo baru 
tersebut. Bapa Suci juga menyetujui regula 
biara yang ditulis oleh Paulus. 

Kongregasi yang didirikan oleh Paulus bu-
kan sahaja mempunyai tiga kaul. Paulus dari 
Salib telah menambah kaul keempat, iaitu: 
devosi kepada Sengsara Kristus. Pada tahun 
1747, Passionis telah memiliki tiga biara. 
Mereka mengadakan Misa serta memberikan 
retret dan bimbingan rohani kepada umat di 
seluruh Itali.

Menjelang kematiannya pada tahun 1775,  
Paulus dari Salib sedang membentuk Kongre-
gasi Biarawati Passionis. Paulus dinyatakan 
kudus oleh Paus Pius IX pada tahun 1867.

Sinode peringkat Keuskupan 
Keningau: Segarkan kembali 
bagaimana membangun 
komuniti umat Tuhan 

Surat 
Pastoral 
Bapa 
Uskup 
Cornelius 
Piong 

KENINGAU: Legion of Marie (LOM) 
menyambut ulang tahun ke-25 tahun pada 
5 Oktober 2021 lalu. Walaupun sambutan 
kali ini dijalankan secara sederhana namun 
ia amat bermakna bagi mereka kerana da-
pat meraikannya dengan perayaan Ekaristi 
pada musim pandemik ini. 

Lebih 50 ahli LOM menghadiri Misa Ku-
dus yang dipimpin oleh Uskup Cornelius 
Piong. Selebran bersama dalam Misa Ku-
dus ini ialah Fr. David Gasikol, Fr. Lazarus 
Uhin dan Fr. Bonaventure Unting.

Uskup Cornelius dalam homilinya men-
gakui peranan penting LOM sebagai ten-
tera-tentera kecil Bonda Maria, yang taat 
berdoa dan meneladani hidup Bonda Maria.

Ketua Keuskupan Keningau itu menceri-
takan pengalamannya sendiri yang sering 
memohon bantuan kepada Bonda Maria 
sejak penubuhan Keuskupan Keningau 28 
tahun yang lalu. 

Katanya, sebagai gembala keuskupan, 
pelbagai cabaran dan kesukaran diala-
minya. “Namun saya selalu mendaraskan 
doa kepada Bonda Maria kerana dia paling 
peka dan tahu apa keperluan kita, anak-
anaknya.”

Bapa Uskup juga mengucap syukur ker-
ana akhirnya, “Perlahan-lahan, kita dapat 
melihat umat kita yang bermula daripada 
keluarga, KKD, KUK, ZON dan setiap per-
oki, sentiasa ada kesatuan melalui devosi 

kepada Bonda Maria. ” 
Bonda Maria, selain sebagai ibu rohani 

kita, dia juga figura yang sangat inspiratif. 
Banyak hal yang dapat kita teladani dari ki-
sah hidup Maria misalnya dalam hal iman 
dan ketaatan (Maria diberi khabar gembira 
oleh Malaikat Gabriel), bersyukur (Maria, 
Elisabet dan Kidung Maria), kerendahan 
hati (kelahiran Yesus), kepedulian (perkah-
winan di Kana), ketabahan (Yesus di salib), 
dan kekudusan (Maria diangkat ke Syurga).

Pada akhir Misa, Pengerusi LOM, Sdri 
Maria Kuntiau mengucapkan syabas ke-
pada semua ahli LOM kerana sentiasa aktif 
berdoa lebih-lebih lagi pada musim pande-
mik ini. — Didiroy, Ksfx

Ulang Tahun ke-25 LOM KSFX: 
Terberkatilah yang berandal pada Tuhan 

KOTA KINABALU: Pesta Sta Faus-
tina dari Kowalska, rasul Kerahiman Ilahi 
dirayakan di seluruh dunia pada 5 Oktober. 
Paroki Katedral Hati Kudus tidak terke-
cuali merayakan pesta orang kudus yang 
terkenal dengan catatan diarinya tentang 
kerahiman Tuhan yang sangat luar biasa. 

Fr Paul Lo memimpin Misa Kudus yang 
dihadiri 50 orang pendevosi Kerahiman Ila-
hi. Ia dimulakan dengan doa Kaplet Kerahi-
man Ilahi. 

Dalam homilinya, Fr Paul mengatakan 

Kerahiman Ilahi amat diperlukan dalam 
situasi hari ini. 

Selain pandemik yang seakan-akan tidak 
akan pupus, penduduk di beberapa tempat 
di Sabah pula terkena musibah akibat ben-
cana banjir, pada bulan lalu.

Paderi itu menegaskan bahawa devosi 
Kerahiman Ilahi amat sesuai didaraskan 
dalam situasi mendesak seperti ini. Beliau 
juga memuji sikap pendevosi Kerahiman 
Ilahi yang turut turun padang membantu 
mangsa banjir baru-baru ini. 

Situasi sekarang amat memerlukan Kerahiman Ilahi 



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 17, 2021 

Sertai Sta Faustina 
dalam misi memohon 
belas kasihan bagi dunia 

KENINGAU: “Kini Aku mengutus eng-
kau dengan kerahiman-Ku kepada se-
mua bangsa di seluruh dunia. Aku tak 
ingin menghukum umat manusia yang 
sedang sakit, tetapi Aku ingin meny-
embuhkannya, dengan mendekapnya di 
Hati-Ku yang berbelas kasih.” Kata-kata 
Yesus ini dicatatkan di dalam diari Santa 
Faustina, rasul Kerahiman Ilahi yang 
dirayakan setiap 5 Oktober. 

Pada tahun ini, buat kali kedua, Komi-
si Kerasulan Kerahiman Ilahi (KKKI) 
Keuskupan Keningau merayakan Pesta 
Santa Faustina secara maya. 

Tuan Rumah Pesta Sta Faustina di per-
ingkat Keuskupan Keningau pada tahun 
ini ialah Paroki Katedral St Francis Xa-
vier. 

Penasihat Rohani KKKI, Father Cla-
dius mengatakan disebabkan pandemik 
Covid-19, ia benar-benar mengubah 
rutin kehidupan manusia serta memberi 
kesan besar terhadap kehidupan rohani 
umat. Walau bagaimanapun, Paderi itu 
bersyukur kerana media digital banyak 
membantu umat dalam pemantapan 
iman berterusan. 

Merujuk kepada keperibadian Santa 
Faustina, Fr Cladius mengatakan Faus-
tina yang datang dari keluarga sederha-
na dan tidak berpelajaran tinggi namun 
Yesus memilih dan memakai Sta Faus-
tina demi mengingatkan manusia ten-
tang kerahiman-Nya seperti yang tertulis 
dalam Kitab Suci.

Fr Cladius sendiri mengkagumi Sta 
Faustina yang selalu berandal kepada 
Tuhan dan mempunyai banyak karunia. 

Tetapi  biarawati kudus itu menulis 
dalam diarinya bahawa bukan karunia 
yang menjadikan jiwa sempurna, mel-
ainkan persatuan erat dan hubungan intin 

dengan Tuhan.
Pembantu Paderi St Peter Bundu, Kua-

la Penyu itu juga mengongsikan tiga cara 
Tuhan dalam mengabulkan doa kita itu: 

1.Diberi sama seperti yang kita mahu-
kan
2.Ditunda sehingga ke satu masa yang 
tepat seperti yang dikehendaki Tuhan
3.Diganti dengan perkara yang jauh 
lebih baik dari sebelumnya
Ketua Keuskupan Keningau, Uskup 

Cornelius Piong turut merakamkan vid-
eo yang mengucapkan “Selamat meny-
ambut Pesta Santa Faustina” kepada se-
mua pendevosi Kerahiman Ilahi (KI) di 
Sabah.

Prelatus itu menyeru para pendevosi 
KI agar menjadi saluran kerahiman Tu-
han kepada sesama kita. Prelatus itu juga 
menghargai usaha para pendevosi yang 
tidak berhenti berdoa berdoa khususnya 

pada musim pandemik ini dan ketika 
Gereja ditutup sementara bagi menge-
kang penularan COVID-19.  

“Kita tahu Kerahiman Ilahi berasal 
dari Yesus sendiri. Melalui Injil, kita 
membaca bahawa Yesus sentiasa berb-
elas kasihan terhadap mereka yang me-
merlukan, yang sakit, menderita, miskin 
serta tidak meminggirkan para pendosa. 
Hati Yesus selalu tergerak untuk mem-
bantu mereka.”

“Mari kita menyertai Sta Faustina 
melaksanakan misi memohon kepada 
kerahiman Tuhan bagi seluruh dunia 
terutama para pendosa,” ucap Uskup 
Cornelius.

Video Pesta Sta Faustina kemudiannya 
diteruskan dengan biografi Sta Faustina 
dan ucapan-ucapan dari Kerasukan Ker-
ahiman Ilahi di pelbagai Paroki Keusku-
pan Keningau.

KENINGAU: Sikap murah hati para pendengar 
KekitaanFM sungguh luar biasa. Tidak ada sesiapa 
yang menyangka, dengan target RM10,000, ia telah 
berlipat ganda menjadi RM30K pada malam Kon-
sert Rohani: Pujian dan Kesyukuran sempena Ulang 
Tahun Pertama Radio Online Keuskupan Keningau, 
KekitaanFM (KFM).

Upacara penyerahan mock cheque kepada Uskup 
Cornelius Piong diadakan ketika kesyukuran fellow-
ship  pada 11 oktober 2021 di Dewan MPP, KSFX

Turut hadir dalam upacara penyerahan ini ialah Fr 
David Gasikol, Pengerusi MPP KSFX iaitu Cik Nan-
cy Nelly Joneh serta beberapa krew KekitaanFM. 
Di kesempatan itu Uskup Cornelius mengcapakan 
tahniah kepada semua Team Pelaksana Ulang Tahun 
pertama KFM. 

Road To 10K merupakan tajaan nyanyian untuk 
Bapa Uskup Cornelius Piong. Ia merupakan salah 
satu program anjuran KFM untuk menggumpul 
dana. Matlamat 10K ini sebenarnya adalah untuk 
membantu pembangunan KFM, pembangunan Ger-
eja dan Mision, dan bagi Rumah Pembentukan Sem-
inarian Sto Joseph,Tatal. 

Sebagai ‘hadiah’ kepada para dermawan, Uskup 
Cornelius Piong telah menyanyikan lagu “mo-
rorobuat” yang menurut beliau diinspirasikan dari-
pada kehidupan petani semasa melayani di Paroki 
Ranau. 

Pada awal konsert pada 3 Oktober lalu, terlebih 
dahulu Uskup Cornelius Piong memimpin doa pem-
bukaan diikuti video-video ucapan dari Bapa Uskup 
sendiri dan Pengurus KFM, Sdra Didiroy Dickson 
Joneh. 

Kemurahan hati 
umat, Road To 
10K melimpah 
jadi 30K!

Perlu bantuan emosi?  Shalom Careline akan menyokong anda
KAJANG: Bersempena Hari 
Kesihatan Mental Sedunia pada 
10 Oktober, Pelayanan Kesihatan 
Mental Keuskupan Agung melan-
carkan Talian Bantuan Emosi yang 
dikenali sebagai Shalom Careline.

Pra-pelancaran itu diadakan 
selepas Misa Kudus online jam 
10.00 pagi di Gereja Holy Family, 
Kajang yang disiarkan di saluran 
YouTube paroki.

Shalom Careline ini baharu sa-
haja ditubuhkan empat bulan lalu. 
Ia dipelopori oleh Pelayanan Kesi-
hatan  Mental Keuskupan Agung, 
bekerjasama dengan Pelayanan 
Kaunseling Keuskupan Johor 
Melaka dan Pelayanan Kaun-
seling Gembala Baik Keuskupan 

Pulau Pinang.
Pembantu Ecclesiastikal Pe-

layanan tersebut, Fr Philip Chua 
mengucapkan terima kasih kepada 
Uskup Agung Julian Leow kerana 
memulakan pelayanan ini. 

Beliau  juga mengucapkan ter-
ima kasih kepada pasukan Care-
line, pelatih, fasilitator, tim peker-
ja dan sukarelawan atas usaha dan 
ketekunan mereka dalam mewu-
judkan pelayanan talian itu.

“Shalom Careline adalah misi 
Kristus di era pandemik. Dengan 
bimbingan Roh Kudus, talian ini 
bertujuan untuk menjangkau mere-
ka yang memerlukan sokongan 
emosi dan yang menderita pender-
itaan mental,” kata Fr Philip.

Dalam ucapan perasmiannya, 
paderi itu menekankan bahawa 
Hari Kesihatan Mental Sedu-
nia adalah acara tahunan yang 
mempromosikan pendidikan 
psiko, kesedaran, dan panduan 
tentang kesihatan mental di per-
ingkat global. 

Tahun ini ia lebih diperhati-
kan memandangkan berlakunya 
kesan buruk akibat pandemik 
COVID -19.

“Saya senang melihat stigma 
buruk terhadap gangguan kesi-
hatan mental secara beransur-
ansur terhakis kerana wujudnya 
program-program kesedaran 
dan sistem sokongan,” kata Fr 
Philip. 

Gambar kenangan Perayaan Santa Faustina di KSFX pada tahun 2019. 


