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VATIKAN: “Tidak ada 
yang dikecualikan, tidak 
ada yang perlu merasa 

jauh atau diasingkan dari cinta 
yang penuh kasih,” demikian pe-
tikan pesan Sri Paus Fransiskus 
sempena Hari Minggu Misi yang 
dirayakan pada 24 Oktober 2021.

Hari Minggu Misi ke-95 mengangkat 
tema, “Kami tidak mungkin untuk tidak 
berkata-kata tentang apa yang telah kami 
lihat dan kami dengar” (Kis. 4:20)

Sangti Papa menulis bahawa sejak mula 
Tuhan mahu memanggil setiap orang dan 
berdialog dengan-Nya sebagai sahabat 
(bdk. Yoh. 15:12-17). Para rasul menggam-
barkan pengalaman berjumpa, berdialog 
dan bersaksi ini sukacita serta menyedari 
kehadiran Tuhan lalu menginspirasikan 
umat untuk berbahagi pesan yang indah dan 
penuh harapan bahawa: “Kami telah men-
emukan Mesias” (Yoh. 1:41).

Pada masa pandemik ini, ketika ada 
godaan untuk membenarkan sikap tidak 
peduli atas nama menjaga jarak (social 
distancing). Namun ciptalah jarak yang 
diperlukan sebagai kesempatan untuk ber-
temu, peduli, dan menawarkan belas kasih 
tersebut. “Apa yang telah kami lihat dan 
kami dengar” (Kis. 4:20), belas kasih yang 
telah kita alami, dapat menjadi rujukan 
yang memampukan kita memulihkan hasrat 
bersama untuk membangun “sebuah komu-
niti” di mana kita saling memiliki dan setia 
kawan, mengalokasikan tenaga dan sumber 
daya kita (Fratelli Tutti, 36).

Tema Hari Misi Sedunia tahun ini – 
“Kami tidak mungkin untuk tidak berka-
ta-kata tentang apa yang telah kami lihat 
dan kami dengar” (Kis. 4:20) – merupakan 

panggilan kepada kita untuk “memiliki” 
dan membawa kepada orang lain apa yang 
kita kandung dalam hati kita. Misi selalu 
menjadi tanda rasmi Gereja, kerana “Gereja 
ada untuk mengevangelisasi” (Santo Paulus 
VI, Evangelii Nuntiandi, 14).

Pada Hari Minggu Misi Sedunia, kita 
dengan rasa syukur mengenang semua 
orang yang dengan kesaksian hidupnya 
membantu kita untuk membaharui komit-
men baptis kita untuk menjadi rasul-rasul 
Injil yang murah hati dan penuh sukacita. 
Marilah kita secara khusus mengenangkan 
semua yang dengan gagah berani berang-
kat, meninggalkan rumah dan keluarga, 
untuk membawa Injil ke segala tempat dan 
kepada semua orang yang haus akan khabar 
keselamatannya.

Dengan merenungkan kesaksian misi 
mereka, kita diilhami untuk memberanikan 
diri dan memohon kepada “Tuan yang me-
miliki panenan untuk mengirimkan peker-
ja-pekerja untuk panenan itu” (Luk. 10:2). 
Kita tahu bahawa panggilan untuk melaku-
kan misi bukanlah perkara masa lampau, 
atau kenangan romantik masa lalu. 

Hari ini juga Yesus memerlukan hati yang 
mampu mengalami panggilan sebagai kisah 
cinta sejati yang mendorong mereka pergi 
ke pinggiran dunia sebagai pewarta-pew-
arta dan pelaku-pelaku belas kasih. 

Dia menyampaikan panggilan ini kepa-
da setiap orang, dan dalam cara-cara yang 
berbeza. Kita dapat memikirkan wilayah 
pinggiran di sekitar kita, di pusat kota atau 
keluarga kita sendiri. Keterbukaan univer-

sal pada cinta memiliki dimensi yang bukan 
sekadar geografi, tetapi eksistensial.

Pada masa pandemik ini,  selalu penting 
mengembangkan kemampuan kita setiap 
hari untuk memperluas lingkaran kita, un-
tuk menjangkau orang lain yang, meskipun 
secara fisik dekat dengan kita, tetapi tidak 
serta merta menjadi bagian dari “lingkaran 
perhatian” kita (bdk. Fratelli Tutti, 97). 

Untuk berada dalam misi, kita harus me-
miliki kehendak untuk berfikir seperti Kris-
tus sendiri, untuk percaya bersama-Nya ba-
hawa mereka yang ada di sekitar kita juga 
merupakan saudari-saudara kita. 

Pada akhir pesannya, Sri Paus berdoa 
agar belas kasih-Nya menjamah hati kita 
dan menjadikan kita semua murid-murid 
sejati yang diutus. — CNA 

Sebab setiap imam besar, yang dipilih dari antara manusia, 
ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Tu-
han, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban  
kerana dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan 
orang-orang yang sesat, kerana ia sendiri penuh dengan kelema-
han, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban 
kerana dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya 
sendiri. Dan tidak seorangpun yang mengambil kehormatan itu 
bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Tuhan, sep-
erti yang telah terjadi dengan Harun.                            Ibrani 5:1-4

Misi menjadi pewarta 
dan pelaku belas kasih 

VATIKAN: Paderi Keuskupan Agung 
Basilika Santo Petrus menjelaskan bahawa 
Yayasan Vatikan yang baharu didirikan 
bermatlamat untuk meletakkan keadilan 
sosial, perpaduan dan pembinaan kebaikan 
bersama di peringkat tengah.

Yayasan “Fratelli tutti” yang baharu 
didirikan, kata Kardinal Mauro Gambetti, 
akan menyediakan sarana untuk mewu-
judkan humanisme yang tidak terpisah se-
cara sinodal, mengintegrasikan sumbangan 
setiap pihak sesuai dengan bidang komit-
men dan kompetensinya sendiri.

Yayasan yang dinamakan sempena ensik-
lik terbaharu Sangti Papa, dilancarkan pada 
21 Oktober oleh Kardinal Gambetti, dan di-

saksikan oleh Menteri Kesihatan Itali. 
“Politik dan ekonomi, kualiti hubungan 

sosial dan peribadi kita, perlu dipupuk 
dalam perspektif pembangunan yang tidak 
terpisahkan,” ujar Kardinal Gambetti. 

 “Adalah perlu untuk menulis ‘kamus 
manusia’ yang membantu kita mengenali 
satu sama lain, yang membolehkan kita 
memanggil satu sama lain dengan nama: 
saudara saya, saudari saya, meskipun kita 
tidak mengenali antara satu dengan yang 
lain,” katanya. 

Menurut Gamberi, Yayasan akan la-
hir dari Fabbrica di San Pietro dan akan 
memfokuskan pada sekurang-kurangnya 
tiga bidang tindakan utama: bidang yang 

berkaitan dengan seni, dan khususnya seni 
suci; pembentukan dan latihan; dan karya-
karya yang mendorong dialog antara bu-
daya, bangsa dan agama.

 “Kami berhasrat untuk menjadi sarana 
fleksibel dan telus untuk melayani semua 
orang, menabur usaha pada umat dan me-
nawarkan mereka ruang untuk bertemu, 
membangun komuniti berfikir dan kehidu-
pan dan terlibat dalam dunia.”

 “Kami akan mengatur acara dan membu-
ka jalan, pengalaman dan momen di seki-
tar Basilika Gereja Katolik,” kata Kardinal 
Gambetti, “untuk mendorong internalisasi 
nilai-nilai kebebasan, persamaan dan per-
saudaraan.” — media Vatikan 

Yayasan baharu – Fratelli Tutti didirikan di Vatikan

Setiap orang harus dilibatkan, tidak ada siapa yang diabaikan dan dipinggirkan - pesan Hari Minggu Misi 2021 Sri Paus. 



Kita diizinkan untuk bersedih
Si Pengkhutbah berkata, kamu 

dibenarkan untuk berasa 
sedih!

Dalam sebuah buku, “Apabila 
bartender memalapkan lampu” 
oleh Ron Evans di mana beliau 
menulis:

“Ada petikan yang saya baca 
tentang renungan seorang peng-
khutbah: Pada suatu pagi Ahad, 
ramai orang yang duduk di hada-
pan anda, adalah orang-orang 
yang terluka, dan anda perlu 
memberi mereka kebenaran 
untuk bersedih. 

Di dunia yang obsesi dengan 
kebahagiaan, di mana menjadi 
seorang hebat adalah perkara 
utama, biarlah pengkhutbah 
mengatakan, anda diizinkan 
untuk bersedih.

Dan di dunia di mana usia tua 
menjadi tahun keemasan, di 
mana setiap masalah dapat dise-
lesaikan dan setiap penyakit 
dapat disembuhkan, biarkan si 
pengkhutbah mengatakan, anda 
dizinkan untuk bersedih. 

Di dunia yang sibuk dengan 
kehidupan yang berpanjangan, di 
mana kematian adalah perkataan 
terlarang, terimalah apa yang 
dikatakan oleh pengkhutbah, 
anda diizinkan untuk mati. 

Dan biarkan pengkhutbah 
mengatakan, anda mempunyai 
izin untuk hidup dalam memori-
memori yang kesepian.” 

Hari ini, budaya dan gereja 
tidak memberi kita izin yang 
bersedih dengan sewajarnya. 
Kadang-kadang, ya, ketika orang 
yang dikasihi meninggal atau 
tragedi tertentu menimpa kita, 
kita diizinkan bersedih, meratap, 
menangis, dan tidak berseman-

gat. Tetapi ada banyak kesempa-
tan dan keadaan lain dalam 
kehidupan kita di mana ketika 
jiwa kita merasa sedih, budaya 
dan gereja dan ego kita tidak 
memberi kita keizinan diperlu-
kan meresapi apa yang sebena-
rnya kita alami - kesedihan.

Dalam situasi ini, di mana 
sering kali, kita boleh menyang-
kal kesedihan itu dan melakukan 
perkara lain bagi mengalihkan 
kesedihan, atau kita ada jalan 
keluar dari kesedihan tetapi pada 
akhirnya, kita berasa ada sesuatu 
yang tidak kena dalam diri kita,  
bahawa kita tidak seharusnya 
merasa sepert i  ini .  Kedua-
duanya tidak baik. 

Kesedihan adalah bahagian 
kehidupan yang tidak dapat 
dielakkan dan ia tidak semestin-
ya perkara negatif. 

Dalam kesedihan, ada tangisan 
yang sering kita tidak mahu den-
gari. 

Dalam kesedihan, jiwa kita 
mendapat kesempatan untuk ber-
bicara dan suara batin memberi-
tahu kita bahawa kekecewaan, 
kehilangan, kematian, ketidakcu-
kupan, kegagalan moral, atau 
keadaan atau musim tertentu 
dalam kehidupan kita adalah 
nyata, pahit, dan tidak dapat 
diubah. 

Menerima dan merangkul kes-
edihan adalah satu-satunya pili-
han kita dan kesedihan ada harg-
anya. Apabila suara sedih itu 
tidak didengari, kesihatan dan 
kewarasan kita terasa tertekan. 

Sebagai contoh, dalam buku  
yang sangat mencabar, “Bunuh 
Diri dan Jiwa”, oleh mendiang 
James Hillman, menyatakan 

bahawa kadang-kadang apa yang 
berlaku dalam bunuh diri adalah 
jiwa begitu kecewa dan terluka 
sehingga mengambil nyawa 
sendiri. 

Bunuh diri mempunyai alasan 
yang terlalu rumit dan banyak 
yang dapat diketahui, jiwa itu 
tidak dapat didengar dan tidak 
pernah diberi izin untuk mera-
sakan perkara sebenarnya. 

Pada tahap tertentu, apabila ia 
sudah terlalu menekan dan 
melampau, ia boleh membunuh 
badan.

Contoh lain ialah kita dapat 
lihat melalui fenomena anorek-
sia di kalangan wanita muda. 
Tekanan yang terlalu berat dari 
budaya (sering dikaitkan dengan 
mangsa buli siber) untuk memi-
l iki  tubuh yang sempurna. 
Malangnya, alam semula jadi 
menyatakan tidak ada tubuh 

yang sempurna. 
Oleh itu, wanita-wanita muda 

ini  memerlukan izin untuk 
menerima keterbatasan tubuh 
mereka sendiri dan menerima 
baik kesedihan yang timbul ker-
ana realiti tersebut.  Malangnya, 
ini tidak berlaku, malah tidak 
mencukupi. 

Mereka bukan sahaja tidak 
dapat menahan kesedihan kerana 
tidak memiliki badan yang mere-
ka inginkan, wanita muda ini ter-
paksa (tidak kira kosnya) untuk 
mencuba pelbagai cara bagi 
mendapatkan kesempurnaan 
tubuh. Kesannya, seperti yang 
selalu kita lihat, sangat menyedi-
hkan. 

Ahli psikoterapi, yang mem-
punyai cita-cita untuk bekerja 
dengan pelanggan, memberitahu 
bahawa kita mempunyai mimpi 
buruk, selalunya alasan yang 
diberikan ialah jiwa kita marah 
kepada kita. 

Oleh kerana kesedihan itu 
tidak didengari pada siang hari, 
ia terdengar pada waktu malam 
ketika kita tidak berdaya untuk 
menenggelamkannya.

Terdapat banyak sebab yang 
sah untuk bersedih. Sebilangan 
daripada kita dilahirkan dengan 
“jiwa tua”, penyair, terlalu sensi-
t i f  te rhadap pathos  da lam 
kehidupan. 

Sebilangan daripada kita men-
galami kesihatan fizikal yang 
buruk, yang berbza dari kesihat-
an mental yang rapuh. 

Sebilangan daripada kita tidak 
pernah cukup disayangi dan 
dihormati; manakala banyak 
perkara lain menyebabkan hati 
kita hancur misalnya perseling-

kuhan dan pengkhianatan.
Sebilangan daripada kita telah 

menjalani kehidupan kita yang 
tidak dapat dipisahkan oleh 
penyalahgunaan, pemerkosaan, 
dan keganasan; yang lain hanya 
putus asa, romantik kecewa den-
gan mimpi yang terus-menerus 
hancur, menyakitkan dalam nos-
talgia. 

Lebih-lebih lagi, kita semua 
akan mempunyai bahagian send-
iri apabila kehilangan orang ter-
sayang, pelbagai jenis  kero-
sakan, dan musim buruk yang 
menguji hati. Terdapat banyak 
alasan yang sah untuk bersedih.

Ini perlu dihormati semasa 
Ekaristi dan dalam perjumpaan 
gereja yang lain. 

Gereja bukan hanya tempat 
untuk perayaan yang optimis. Ia 
juga seharusnya menjadi tempat 
yang selamat di mana kita boleh 
meratap dan meluahkan segala 
kesedihan kita.  Liturgi juga 
mesti memberi kita kebenaran 
untuk bersedih.

D.H Lawrence pernah menu-
lis:

Perasaan dimana saya tidak 
memliki 
Perasaan di mana saya tidak 
memliki, saya tidak akan men-
gatakan saya memiliki
Perasaan di mana anda men-
gatakan engkau memiliki, anda 
tidak memiliki
Perasaan di mana engkau 
mahukan kehidupan untuk kita 
berua, kita tidak memilikinya.”
Kita harus berterus terang 

pada jiwa kita dengan menun-
jukkan perasaan sebenar kita. — 
Hakcipta Terpelihara @ Fr Ron 
Rolheiser 1999-2021 

Injil Markus hari ini mencerita-
kan tentang seseorang yang 

bernama Bartimeus, seorang 
pengemis yang buta. 

Ketika ramai orang berbon-
dong-bondong mengikuti Yesus 
yang melalui Yeriko, pengemis 
buta itu berseru, “Anak Daud, 
kasihanilah aku! ”. 

Dalam perayaan Ekaristi ini 
marilah kita pun dengan rendah 
hati memohon kepada Yesus 
Kristus yang hadir di tengah-ten-
gah kita sambil berseru: “Yesus 
Anak Daud, kasihanilah aku!”. 

Semoga dengan perayaan 
Ekaristi hari ini, sama ada secara 
online mahupun fizikal,  kita 
semua seperti Bartimeus, yang 
dapat melihat segalanya dengan 
baik.

P a d a  u m u m n y a ,  d a l a m 
masyarakat kita, golongan orang 
kecil ,  miskin dan keadaan 
hidupnya rendah, kurang diper-
hatikan apatah lagi dihargai 
secara wajar. 

Bartimeus adalah sebagai 
seorang pengemis dan buta. 
Maka ketika berseru kepada 
Yesus, tidak ada orang memban-
tunya untuk menghampir Yesus 
malah ditegur dan dipaksa supa-

ya  d i am!  Apa  kesa l ahan 
Bartimeus sehingga diperlaku-
kan demikian? Bukankah dia 
juga  warga masyarakat yang 
berhak untuk mendekati Yesus? 

Bukankah orang-orang yang 
mengikuti Yesus itu adalah sesa-
ma manusia dan mereka seharus-
nya berusaha menghantar si 
pengemis buta itu kepada Yesus 
agar dapat disembuhkan?

Betapa gembira dan bahagia si 
Bartimeus seandainya itulah 
yang mereka lakukan terhadap 
dirinya! 

Dan betapa gembira hati Yesus 
pula, apabila melihat umat dan 
para pengikut-Nya melakukan 
apa yang diajarkan-Nya selama 
ini.

Tetapi, orang yang lemah sep-
erti Bartimeus terpaksa menger-
askan suara untuk memanggil-
manggil Yesus dan ketika jeritan 
si pengemis buta itu didengar-
Nya, Yesus terus  meminta supa-
ya Bartimeus dibawa kepada-
Nya! 

Dan ketika berhadapan dengan 
si buta itu Yesus bertanya: “Apa 
yang kau hendaki supaya Aku 
perbuat bagimu?” Dan jawab 
orang buta itu: “Rabuni, supaya 

aku dapat melihat!” Kemudian 
Yesus berkata: “Pergilah, iman-
mu telah menyelamatkan eng-
kau!”.

Apa yang berlaku kepada 
Bartimeus? 

Bartimeus memang melihat, 
tetapi bukan hanya melihat den-
gan matanya, namun yang lebih 
penting, dia melihat dengan hat-
inya! 

Dia memang buta terhadap 
banyak hal, tetapi dia “melihat” 
dengan jelas siapa Yesus sebena-
rnya dengan imannya! Ini ber-
makna, melihat atau merasakan 
atau memahami siapa Yesus itu  
sebenarnya – itulah sebenarnya 
tujuan iman kita! Itulah intisari 
panggilan dan martabat kita seb-
agai murid Kristus. 

Dalam Injil dikatakan selanjut-
nya: “Pada saat itu juga melihat-
lah ia, lalu dia mengikuti Yesus 
dalam perjalanannya”. 

Dalam Injil Markus berikutnya 
(Mrk 11:-1-11) dikatakan Yesus 
memasuki Yerusalem. Maka kita 
yakin bahawa Bartimeus yang 
telah disembuhkan Yesus itu 
mengikut i -Nya h ingga  ke 
Yerusalem untuk memikul salib! 

Pesan apa yang dapat kita 

peroleh dalam Injil hari ini men-
genai kebutaan Bartimeus bagi 
kita, yang hidup pada zaman ini? 

Mukjizat-mukjizat penyembu-
han pelbagai penyakit oleh 
Yesus seperti yang dicerita 
dalam Kitab Suci, bukanlah 
hanya sekadar perubahan atau 
penyembuhan fizikal. 

Di sebalik penyembuhan 
penyakit fizikal, terdapat juga 
penyembuhan rohani: perubahan 
pandangan, sikap dasar yang 
bertambah baik misalnya sem-
buh dari kesombongan, keang-
kuhan dan tidak peduli.  

Semua itu juga merupakan 
kebutaan yang harus disembuh-
kan atau dihilangkan. Setiap 
orang, atau keluarga, komuniti, 
o r g a n i s a s i ,  k e b u d a y a a n , 
masyarakat, Gereja, sangat 

memerlukan penyembuhan keb-
utaan pandangan. 

Di manakah letak inti kebuta-
an kita? Di manakah letak pan-
dangan kita yang sempit dan di 
manakah pandangan kita yang 
luas? 

Bukankah kita ini cenderung 
untuk lebih mengadakan mono-
log atau hanya berbicara sepi-
hak, daripada lebih menguta-
makan dialog atau berwawan-
cara? 

Sedar akan kelemahan dan 
kekurangan pelbagai kebutaan 
yang kita alami,  marilah kita 
seperti Bartimeus selalu mohon 
penyembuhan kepada Tuhan: 
“Rabuni, semoga aku dapat 
mel iha t !” .  — Msgr.  F.X. 
H a d i s u m a r t a  O . C a r m , 
imankatolik 

HARI MINGGU BIASA
KE-30 TAHUN B 

Yeremia 31:7-9 
 ibrani 5:1-6  

injil markus 10:46-52

Melihat dan memahami siapa Yesus yang sebenarnya
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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:Beberapa waktu lalu, saya terkejut keti-

ka saya mengikuti Misa di sebuah tempat, pade-
rinya tidak mengenakan jubah lengkap, hanya 
stola saja. Apakah hal ini tidak bertentangan 
dengan aturan dalam Gereja terkait dengan kes-
ucian Perayaan Ekaristi? — Aniceta

Jawaban: Terima kasih sekali anda memperhati-
kan para imam, termasuk liturgi, bahkan pakaian 
liturgi itu sendiri. 

Penglihatan anda membuat perasaan semasa 
Ekaristi menjadi tidak nyaman kerana anda mem-
perhatikan sesuatu yang kurang berkenan bagi 
anda. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan anda 
dan memberikan penjelasan supaya mengenal 
lebih baik lagi mengenai busana Liturgi.

Namun sebelum hal itu, ada satu hal yang perlu 
diketahui bahawa Perayaan Ekaristi dalam Gereja 
itu diatur dalam Pedoman Umum Misale Romawi 
(PUMR). 

Pedoman inilah yang menjadi dasar semua 
imam atau para petugas liturgi untuk merayakan 
Ekaristi Ritus Roma yang dikehendaki Gereja, 
termasuk bagaimana pemakaian busana liturgi.

Busana liturgi mempunyai makna yang dalam 
dan bukan sekadar aksesori. Pemakaian busana 
liturgi ini dalam Ekaristi berlaku bukan hanya 
bagi Sang Imam, tetapi semua yang terlibat dalam 
liturgi. Inilah mengapa dalam PUMR disampai-
kan secara khusus dalam nombor 335-347.

Penyampaian ini menunjukkan bahawa busana 

liturgi bukan sekadar pakaian biasa. “Busana 
liturgi hendaknya kelihatan indah dan anggun 
bukan kerana banyak dan mewahnya hiasan, 
melainkan kerana bahan dan bentuk potongann-
ya. Hiasan pada busana liturgi yang berupa gam-
bar atau lambang, hendaknya sesuai dengan 
liturgi. Yang kurang sesuai hendaknya dihindar-
kan” (PUMR no. 344).

Untuk itulah, Gereja menganggap busana litur-
gi ini busana suci (sacred vestments) kerana ber-
hubungan dengan segala yang suci, apalagi 
Perayaan Ekaristi. 

Maka, pemakaian busana liturgi dalam Ekaristi 
merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat 
ditolerir oleh siapa saja, termasuk uskup dan 
imam. Secara jelas PUMR memberikan pedoman 
tentang penggunaan busana liturgi dalam Ekaristi.

Sekiranya ada tiga hal yang utama dan dapat 
kita jadikan pedoman bagi uskup, imam, bahagi-
an liturgi, dan petugas liturgi. Mereka perlu mem-
perhatikan ini, sehingga tahu bagaimana semes-
tinya penggunaan busana liturgi dalam Ekaristi.

Pertama, busana yang lazim dipakai oleh semua 
pelayan liturgi termasuk imam adalah “alba”: 
“Busana liturgis yang lazim dikenakan oleh 
semua pelayan liturgi, tertahbis mahupun tidak 
tertahbis, ialah alba, yang dikencangi dengan 
singel, kecuali kalau bentuk alba itu memang 
tidak menuntut singel. Kalau alba tidak menutup 
sama sekali kerah pakaian sehari-hari, maka 
dikenakan amik sebelum alba. Kalau pelayan 

mengenakan kasula atau dalmatik, ia harus men-
genakan alba, tidak boleh menggantikan alba 
tersebut dengan duperpli” (PUMR no. 336).

Kedua, penegasan tentang penggunaan stola 
bersama kasula mahupun dalmatik: “Juga, sesuai 
dengan kaidah yang berlaku, tidak boleh pelayan 
hanya mengenakan stola tanpa kasula atau dal-
matik” (PUMR no. 336). Ini pun dipertegas 
bahawa “kasula” dipakai jika merayakan 
Ekaristi (Bdk. PUMR no. 337).

Dua prinsip di atas secara jelas memberikan 
arahan, bahawa imam yang merayakan Ekaristi 
tidak dapat seenaknya dalam berbusana, kerana 
bukan pesta biasa, bukan acara peribadi. 

Ekaristi adalah perayaan Gereja, sehingga 
imam mengenakan pakaian yang diminta oleh 
Gereja. Untuk itu, semua imam termasuk uskup 
sebagai selebran, menggunakan alba, stola, dan 
kasula.

Stola itu sebagai tanda autoriti Imamat Kristus 
berdasarkan tingkat tahbisan. Stola dalam Ekaristi 
tidak boleh tanpa kasula dalam Perayaan Ekaristi, 
terutama selebran seperti perayaan sakramen lain, 
iaitu Sakramen Tobat yang imam hanya menggu-
nakan alba dan stola. 

Imam boleh menggunakan alba dan stola saja 
ketika dia menjadi konselebran (imam yang tidak 
menjadi pemimpin Misa) bilamana jumlah kasula 
tidak cukup ketika ada Perayaan besar (Bdk. 
PUMR no. 209). — Father  Yohanes Benny 
Suwito, hidupkatolik.com

Busana yang dikenakan oleh Paderi

Bapa Uskup seru gereja yang 
aktif dan berpartisipatif 
SANDAKAN: Pelancaran Sinode 
Para Uskup ke-16, Sinode 2021-
2013 di peringkat Keusupan 
Sandakan berlangsung pada 17 
Oktober 2021 .

Perayaan Ekaristi pelancaran itu 
dipimpin oleh Uskup Julius Dusin 
Gitom yang disiarkan secara lang-
sung. Sempena pelancaran Sinode 
2023, turut dirayakan ulang tahun 
penubuhan Keuskupan Sandakan 
ke-14. 

Pada awal Misa, Bapa Uskup 
menyampaikan mandat yang di-
beri oleh Bapa Suci Fransiskus 
yang menyeru semua umat un-
tuk melibatkan diri dalam proses 
perhimpunan para Uskup di Kota 
Vatikan dengan merenung dan 
memberitahu Bapa Suci menge-
nai pengalaman iman kita sebagai 
pengikut Kristus. 

Sinode Uskup adalah salah satu 

cara untuk para Uskup memberi 
kerjasama dan bantuan kepada 
Bapa Suci untuk menjalankan 
tugasnya. Bapa Uskup menjelas-
kan menurut hukum kanun 1983, 
sekelompok Uskup dipilih dari-

pada pelbagai wilayah untuk 
berkumpul pada waktu-waktu 
yang ditetapkan bagi memupuk 
perpaduan yang erat antara Paus 
dan para Uskup seterusnya mem-
bantunya melalui nasihat untuk 

pemeliharaan dan pertumbuhan 
iman, moral serta pengukuhan 
disiplin gerejawi.

Sewaktu menyampaikan homili, 
Bapa Uskup memaklumkan baha-
wa seorang atau dua orang Uskup 
sahaja yang akan mewakili Konfe-
rensi Uskup Malaysia, Singapore, 
Brunei ke Kota Vatikan. Bapa 
Uskup Julius juga menyeru kepada 
setiap umat untuk ikut serta dalam 
proses sinodal ini dengan menyata-
kan pengalaman iman terutamanya 
sewaktu pandemik yang mencabar 
ini untuk berjalan bersama-sama 
dengan Bapa Suci yang merupa-
kan ketua gereja dan pembimbing 
rohani gereja seluruh dunia bagi 
memperbaharui gereja kita di se-
luruh dunia sekaligus mendekat-
kan diri dengan Tuhan yang sudah 
tentu akan didorongi oleh Roh 
Kudus sepanjang perjalanan itu. 

Bapa Suci inginkan anggota-ang-
gota gereja untuk bergerak secara 
sehaluan dalam proses sinodal ini 
baik dalam kegembiraan mahupun 
penderitaan.

Bagi mempertimbangkan perso-
alan-persoalan berkaitan dengan 
gereja di seluruh dunia, gereja 
universal Katolik telah memula-
kan perjalanan sinodal pada tahun 
ini yang telah pun dibuka oleh Sri 
Paus Franaiskus pada 10 Oktober 
2021 lalu di Kota Vatikan. 

Uskup Julius juga memba-
cakan surat pastoral daripada 
Presiden Konferensi Para Uskup 
Katolik Malaysia, Singap dan 
Brunei,Uskup Sebastian Francis. 

Prelatus itu menerangkan proses 
sinode ini akan berlangsung se-
lama dua tahun bermula Oktober 
2021 sehingga Oktober 2023 dan 
dibahagikan kepada beberapa fasa. 

KUCHING: Keuskupan Agung 
Kuching mengadakan rekoleksi 
maya pada 16 Oktober 2021, 
menjelang pelancaran proses 
Sinod 2021-2023 di peringkat 
Keuskupan Agung Kuching. 

Salah satu sesi dalam rekoleksi 
ini ialah proses Konvensi Pastoral 
Pan Malaysia 2026, selain penge-
nalan Gereja Sinodal oleh Uskup 
Agung Simon Poh. 

Fr Patrick Heng, yang ditu-
gaskan untuk mengetuai proses 
perjalanan menuju Sinod 2023 
dan Konvensyen Pastoral Pan 

Malaysia pada tahun 2026, mem-
berikan gambaran umum tentang 
bagaimana dan bila  visi dan misi 
Keuskupan Agung, “Kita Adalah 
Gereja: Rasul Sabda dalam Perse-
kutuan dan Misi” dirumuskan. 
Beliau juga memberikan penje-
lasan tentang  perjalanan menuju 
PMPC 2026, memberikan be-
berapa tarikh penting dan proses 
pelbagai perhimpunan menjelang 
PMPC.

Visi PMPC 2026 adalah: “Ger-
eja Katolik Malaysia berhimpun 
bersama sebagai klerus, religius 

dan umat awam untuk meraya-
kan, mendengar dan berjalan 
dalam terang Tuhan (lih. Yesaya 
2: 2-5).” Pasukan petugas akan 
menggunakan metodologi See-
Act-Judge dengan satu set soal 
selidik yang akan diedarkan ke 
semua paroki pada bulan Januari 
— Mac 2022.

Sr Rose Wong SSFS, yang me-
wakili Kongregasi/Order Religius 
di Sarawak melaporkan beliau 
mempunyai komiti  jawatankuasa 
yang terdiri dari 11 perwakilan 
pelbagai kongregasi bagi Perhim-

punan Religius Katolik Malaysia 
2023. Katanya, “Sebagai perse-
kutuan para murid misionari, kita 
menjadi garam dan cahaya dunia. 
Diberkati dengan pelbagai bakat 

dan kurnia, kita meneruskan per-
jalanan misionari ini. Kehidupan 
berkaul kami harus  mencermin-
kan nilai saksi budaya atau nilai 
Injil dalam masyarakat.”

Proses gereja sinodal beri pengalaman 
berharga untuk PMPC 2026  
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Sahabat kecil Yesus
Kerana itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku 
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putera dan 
Roh Kudus (Mat 28:19) 

Yesus, Anak Daud,   
___________________!
Banyak orang menegurnya supaya ia  
______________ 
Tanya Yesus kepadanya: "Apa yang 
________________ supaya Aku perbuat 
bagimu?"
Jawab orang buta itu: "___________, 
supaya aku dapat melihat!

1.

2.

3.

4.

Mari Mewarna 

Isi tempat
kosong pada
ayat di bawah. 
Rujuk jawabannya 
dalam Injil 
Matius 
10: 46-52

Sambungkan titik-titik di bawah menurut urutan nombor. 
Setelah selesai, jangan lupa mewarnakannya. 

Gunakan simbol-simbol pada gambar ini untuk 
membaca pesan Yesus. 
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SANDAKAN: Sebuah program ‘Ku-
pi-kupi” anjuran Kerasulan Belia 
Keuskupan KBK / DYA Sandakan 
bersama pelajar-pelajar kampus 
telah diadakan pada 6 Oktober 
lalu. 

Program tersebut dijalankan 
dalam talian melalui aplikasi Zoom 
yang dihadiri oleh pelajar kam-
pus yang berasal dari Keuskupan 
Sandakan yang sedang atau akan 
melanjutkan pelajaran di pusat-
pusat pengajian tinggi di pelbagai 
tempat. 

Dalam program tersebut, tiga 
sesi telah dijalankan. Sesi pertama 
dimulakan dengan perkongsian 
daripada Sdri Fettwinda Sipaan 
mengenai kehidupan pelajar di 
kampus. 

Perkongsian tersebut bertujuan 
untuk memberi gambaran menge-
nai perkara yang akan dialami oleh 
pelajar semasa melanjutkan pela-
jaran di kampus.

Seterusnya, sesi kedua ialah sesi 
‘breakout room’ iaitu sesi perkong-
sian mengenai hasil dapatan dari-
pada perkongsian ‘Hidup di Kam-
pus’. 

Selesai sahaja sesi kedua, pro-
gram diteruskan dengan perkong-
sian daripada Sdri Elisha De 
Los mengenai pengalaman pa-
hit manisnya semasa melanjut-
kan pelajaran dan bagaimana dia 
menghadapinya.

Secara keseluruhannya, program 
ini memberi manfaat kepada se-
mua khususnya para pelajar yang 
sedang dalam proses meneruskan 
pelajaran kerana program ini bu-
kan sahaja memberi semangat 

kepada pelajar malahan melalui 
sesi ‘breakout room’, ia juga dapat 
memberi ruang untuk mengenali di 
antara satu sama lain dan merasai 
bahawa mereka tidak sendirian. — 
dioceseofsandakan.org

Kupi-kupi bersama pelajar kampus

ROMA: Pada 18 Oktober lalu, ratusan 
ribu kanak-kanak mengadakan doa Ro-
sari untuk keamanan dan perpaduan di 
dunia dari rumah atau paroki masing-
masing. Inisiatif tahunan ini dianjurkan 
oleh Aid to the Church in Need (ACN), 
sebuah yayasan kebajikan pontifikal.

Sebelum doa rosari pada 18 Okt, 
kanak-kanak ini juga aktif berkempen 
untuk membawa rakan-rakan mereka 
berdoa rosari keamanan dan perpaduan 
di dunia. 

Acara yang diadakan setiap perayaan 
Sto Lukas ini telah menarik 181,000 
kanak-kanak daripada 140 negara di se-
luruh dunia.

ACN turut menerima email dan mesej 
daripada kanak-kanak seluruh dunia 
yang menyatakan harapan dan doa 
mereka melalui doa rosari. 

Keuskupan Myanmar, salah sebuah 
keuskupan yang menyertai doa ini men-
gatakan, “Situasi akibat pandemik sela-
ma berbulan-bulan telah memburukkan 
keadaan. Covid-19 sangat teruk di ka-
wasan kami dan semua kampung dalam 
keadaan terkurung. Berdoa rosari setiap 
hari adalah satu-satunya sumber kekua-
tan secara fizikal dan psikologi kami.” 

Inisiatif tahun ini disokong oleh Jar-
ingan Doa Sedunia Sri Paus, World  
Apostolate of Fatima dan Marian shrine 
of Fatima, yang sangat intim dikaitkan 
dengan doa rosari.  

Idea kempen “Sejuta kanak-kanak 
berdoa Rosari” tercetus pada tahun 

2005 di Caracas, ibukota Venezuela. Ke-
tika beberapa kanak-kanak sedang ber-
doa rosari di sebuah shrine, beberapa 
wanita yang hadir memiliki pengalaman 
mendalam tentang kehadiran Perawan 
Maria. Mereka teringat kata-kata Sto 
Padre Pio, yang, ketika melihat sekum-
pulan kanak-kanak berdoa rosari men-
gatakan, “Ketika satu juta kanak-kanak 
berdoa rosari, dunia akan berubah.”

Sto Padre Pio, yang juga diberkati 
dengan stigmata atau luka Yesus, terk-
enal sebagai pendevosi rosari yang taat 
dan beberapa kali mendaraskan doa ro-
sari dalam sehari . Sebelum kematian-
nya pada tahun 1968, dia menyeru para 
pengikutnya untuk berdoa rosari dengan 
mengatakan, “Sayangi Bonda Maria dan 
bawa orang lain menyayangi dia. Berdo-
alah rosari seberapa banyak yang anda 
boleh.”

 “Sejuta kanak-kanak berdoa rosari” 
diadakan pada bulan Oktober, bulan 
yang didedikasikan untuk berdoa ro-
sari. Ia diadakan pada 18 Oktober sem-
pena perayaan Sto Lukas, pengarang 
Injil yang berbicara tentang masa kecil 
Yesus. 

Tahun ini doa rosari berpusat pada 
Santo Yosef dengan petikan dari Surat 
Apostolik Sri Paus Fransiskus, Patris 
Corde (Dengan Hati Bapa). Kempen ta-
hun ini mendorong kanak-kanak berdoa 
“berganding bahu dengan Bonda Maria 
dan di bawah perlindungan Sto Yosef.” 
— Media Vatikan

Kuasa doa kanak-kanak 
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VATIKAN: Sri Paus Fransiskus mengucap-
kan terima kasih kepada seorang kanak-
kanak lelaki pada 20 Oktober lalu kerana 
memberikan “pelajaran” spontan semasa 
audiensi umum baru-baru ini. 

Pada hari Rabu itu, di Dewan Paul VI, 
Fransiskus memberi  penghormatan kepada 
seorang kanak-kanak lelaki yang datang ke-
padanya pada awal audiensi. 

“Saya diingatkan tentang apa yang dika-
takan oleh Yesus tentang spontan dan ker-
endahan hati kanak-kanak di mana Yesus 
bersabda, “Jika kamu tidak bersikap seperti 
kanak-kanak ini, kamu tidak akan memasu-

ki Kerajaan Syurga.”
"Keberanian untuk mendekati Tuhan, 

membuka hati kepada Tuhan, yakin dan 
tidak takut kepada Tuhan: Saya berterima 
kasih kepada anak ini atas pelajaran yang 
telah diberikannya. Semoga Tuhan meno-
longnya dalam mengharungi keterbatasan-
nya.

Pertemuan yang tidak disangka-sangka 
itu terjadi pada permulaan audiensi Sri Paus 
bersama umat awam. Ketika para paderi 
membacakan Galatia 5: 13-14 dalam pelba-
gai bahasa, petikan di mana Rasul Paulus 
mendesak orang Kristian untuk tidak men-

yalahgunakan kebebasan mereka tetapi se-
baliknya “menjadi pelayan satu sama lain” 
melalui kasih, semasa pembacaan, seorang 
kanak-kanak berkaca mata dan memakai 
pelitup muka, mendekati Sri Paus yang 
tersenyum dan menggengam tangannya.

Msgr Leonardo Sapienza,  yang duduk di 
sebelah kanan Sri Paus memberikan tempat 
duduknya kepada kanak-kanak itu. Kanak-
kanak itu duduk sebentar, kemudian berdiri 
dan menunjuk zucchetto Sri Paus. Akh-
irnya, budak itu turun dari platform dengan 
bangga sambil memakai zucchetto Sri Paus 
di kepalanya! — CNA 

Bapa Suci hargai pengajaran 
spontan dari seorang kanak-kanak

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus telah menge-
sahkan dekri untuk melanjutkan penyebab 
kanonisasi Sri Paus Yohanes Paulus I yang 
sekarang dinyatakan sebagai “Yang Diberka-
ti”.

Dijuluki “Sri Paus murah senyum,” John 
Paul I meninggal pada 28 September 1978, 
setelah hanya 33 hari menjabat jabatan Sri 
Paus. Pekerjaan kepausannya yang sangat 
singkat adalah meneruskan karya Konsili Va-
tikan II.

Sebelum terpilih sebagai Sri Paus, Albino 
Luciani memang dikenali dengan kerenda-
han hatinya, mengutamakan yang miskin dan 

dedikasinya dalam mengajar iman dengan 
cara yang mudah difahami.

Sri Paus Fransiskus memberikan persetu-
juannya pada 13 Oktober untuk melanjutkan 
proses beatifikasi Yohanes Paulus I, bersama 
dengan  enam orang calon Santo yang lain. 

Yohanes Paulus I dinyatakan Yang Mulia 
oleh Sri Paus Fransiskus pada tahun 2017.

Menurut sebuah laporan dari akhbar Italia 
Il Messaggero, Yohanes Paulus I mungkin di-
beatifikasi sebelum Paskah.

Yohanes Paulus I juga berkemungkinan 
akan dibeatifikasi di Vatikan oleh Sri Paus 
Fransiskus sendiri.  

Mukjizat yang dikaitkan dengan peranta-
raan Yohanes Paulus I adalah penyembuhan 
tahun 2011 yang dialami seorang gadis di 
Keuskupan Agung Buenos Aires, Argentina, 
yang sembuh dari ensefalopati parah, sebuah 
penyakit yang menyerang otak.

Tahun lalaau, Paus Fransiskus mendirikan 
sebuah yayasan Vatikan untuk mempromo-
sikan pemikiran dan ajaran Yang Mulia Yo-
hanes Paulus I. — LiCASnews.com 

Paus Yohanes Paulus I tidak 
lama lagi akan dibeatifikasi

BEIJING: Mendapat tekanan dari kerajaan 
China, sebuah perusahaan Alkitab digital 
telah menghapus aplikasinya dari toko ap-
likasi Apple untuk China, manakala Apple 
sendiri telah menghapus aplikasi Quran 
atas permintaan pemerintah China. 

Seorang jurucakap dari Olive Tree men-
yatakan bahawa, “Kami sedang meninjau 
syarat untuk mendapatkan izin yang diper-
lukan dengan harapan kami dapat memuli-
hkan aplikasi kami ke App Store China dan 
terus menyebarkan Alkitab ke seluruh du-
nia.”

Pengasas Quran Majeed, Pakistan Data 
Management Services (PDMS), mengata-
kan dalam kenyataan mereka, “Menurut 
Apple, aplikasi Quran Majeed kami telah 
dikeluarkan dari China App Store kerana 

merangkumi kandungan yang memerlukan 
dokumentasi tambahan dari pihak berkuasa 
China. Kami berusaha untuk berhubung 
dengan Pentadbiran Ruang Siber China 
dan pihak berkuasa China yang berkaitan 
untuk menyelesaikan masalah ini.”

Versi digital Alkitab oleh Olive Tree Bi-
ble telah berlangsung sejak beberapa dekad 
yang lalu. Pendirinya Drew Haninger per-
nah mengembangkan program Alkitab 
untuk Palm Pilot dan peranti selular awal 
lainnya pada akhir 1990-an. Ia juga me-
nyediakan pelbagai terjemahan Alkitab. 
Laman web perusahaan yang berpusat di 
Spokane, AS itu mencantumkan beberapa 
edisi Akitab Katolik berbahasa Inggeris, 
meskipun dikatakan beberapa versi tidak 
tersedia untuk dibeli. 

Microsoft baru-baru ini juga mengu-
mumkan bahawa mereka menutup jejar-
ing sosial LinkedIn di China kerana arahan 
rumit dari pemerintah. Aplikasi yang dila-
rang di China termasuklah yang berkaitan 
dengan protes di Dataran Tiananmen, gera-
kan keagamaan Falun Gong, Dalai Lama, 
dan perjuangan kemerdekaan untuk Tibet 
dan Taiwan. — LiCASnews.com 

MILAN: Setiausaha Negara Vatikan, Kar-
dinal Pietro Parolin menyampaikan pesanan 
bagi pihak Sri Paus Fransiskus kepada para 
peserta Forum Wanita G20 Itali yang mem-
bincangkan tema “Kekuatan Bersatu dengan 
tujuan untuk Kepemimpinan Inklusif ba-
haru.”

Ucapan itu disiarkan dalam bentuk video 
di mana kardinal itu menyambut baik perte-
muan Forum Wanita G20 seraya mengatakan 
dunia memerlukan persahabatan, kepem-
impinan, dan kemahiran wanita untuk meng-
hadapi cabaran monumental hari ini. 

Para peserta berhimpun di Milan untuk 
pertemuan dua hari yang memfokuskan pada 
tema “A She-covery for all, Kekuatan Bersatu 

dengan tujuan untuk Kepemimpinan Inklusif 
baharu” yang bertujuan  meningkatkan kes-
edaran mengenai peranan penting yang di-
mainkan oleh wanita dan kesan positif. men-
genai usaha pemulihan sosial dan ekonomi.

Prelatus itu  menyatakan Sri Paus Fransis-
kus sering menekankan “sumbangan wanita 
yang amat berharga dalam membangun du-
nia yang dapat menjadi rumah bagi semua 
orang”.

Dalam menghadapi cabaran sosial, ekono-
mi dan iklim global pada saat ini, peranan 
wanita  dalam mempromosikan rasa "tidak 
mementingkan diri sendiri", amat diperlu-
kan pada hari ini bagi mengatasi kepentingan 
pandangan cetek yang hanya melihat kepada 

keuntungan segera.
Kardinal Parolin mengatakan semua umat 

dipanggil menjadi pembangun aktif dunia 
yang lebih baik. 

Katanya, “Rasa kemanusiaan yang diper-
baharui dan martabat mendalam yang men-
jadi ciri setiap manusia akan memberi sum-
bangan besar dalam usaha ini.”

Sebagai kesimpulan, beliau mengingat-
kan dorongan kuat Sri Paus Fransiskus 
bahawa setiap gadis dan wanita muda di 
mana saja, berhak memperoleh pendidikan 
yang berkualiti agar dapat berkembang dan 
mendedikasikan diri mereka untuk pemban-
gunan dan kemajuan masyarakat yang ko-
hesif. — CNA 

Kemahiran wanita diperlukan untuk membangun dunia 

Ditekan pemerintah China, aplikasi Alkitab, 
Al-Quran dihapus dari Apple

VATIKAN: “Click To Pray 2.0" adalah cadan-
gan digital yang dikemas kini yang boleh dimuat 
turun di platform iOS dan Android. Dilancarkan 
oleh “Jaringan Doa Sri Paus Seluruh Dunia”, 
aplikasi ini menawarkan kepada pengguna pel-
bagai proposisi khusus untuk berdoa bersama 
dengan Bapa Suci setiap hari sambil menyokong 
proses sinodal.

Dilancarkan pada hari Selasa di Pejabat Akh-
bar Takhta Suci, oleh Jaringan itu sendiri, beker-
jasama dengan Sekretariat Jeneral Sinod Uskup 
dan International Union of Superiors General, 
“Click To Pray” mencadangkan kandungan ba-
haru untuk doa dan iringan jadual sinode.

Direktur Antarabangsa “Jaringan Doa Sri 
Paus”, Fr Frederic Fornos, SJ, menyatakan ba-
hawa, “inti misi Gereja adalah doa”.Maka “Klik 
untuk Berdoa” bermatlamat menjadi tempat per-
temuan peribadi dengan Tuhan dan untuk mem-
bina komuniti doa digital di seluruh dunia.

Msgr Lucio Ruiz, Setiausaha Dicastery for 
Communication, menambah bahawa salah satu 
pelajaran yang dapat dipelajari dari pandemik 
Covid-19 adalah “budaya digital banyak dita-
warkan”, juga dalam kapasitinya “untuk men-
jangkau dan menemani umat di mana sahaja 
mereka berada.” Beliau juga mengesahkan ba-
hawa platform media sosial Sri Paus mempunyai 
peningkatan jumlah pengikut yang pesat dalam 
beberapa tahun ini.  — media Vatikan 

Click to pray 2.0, 
sokong proses berjalan 
bersama sinodal 



KUCHING: Sri  Paus Fransiskus telah 
menetapkan Sinod Para Uskup 2021-2023 
dengan  tema:  “Untuk Gereja Sinodal:  
Persekutuan, Partisipasi dan Misi”. Pem-
bukaan Sinod Para Uskup di Roma telah 
dilancarkan pada 9-10 Oktober 2021 yang 
dipimpin oleh Bapa Suci Fransiskus sendiri.

Di peringkat keuskupan lokal, Keusku-
pan Agung Kuching terlebih dahulu men-
gadakan Rekoleksi Gabungan dalam talian 
yang pertama pada 16 Oktober 2021 mela-
lui Zoom untuk mengenal apa itu Gereja 
Sinodal.

Rekoleksi ini disertai kira-kira 300 
peserta yang terdiri daripada anggota 
jawatankuasa dan jawatankuasa Majlis 
Pastoral Keuskupan Agung (APC), para 
paderi, religius, seminarian dan para 
pemimpin Gereja. 

Sinodaliti Gereja merupakan gagasan 
dasar atau fundamental dari Bapa Suci Paus 
Fransiskus dalam pembaharauan Gereja se-
cara berkesinambungan melalui suatu per-
tobatan pastoral dan misionari.

Semasa menyampaikan ucapan pembu-
kaan, Pengerusi APC, Sdri Christina Eng 
menyatakan bahawa acara utama yang akan 
menjadi tumpuan selama dua tahun ini ialah 
proses perjalanan bersama menuju Sinod 
Uskup 2023. 

Christina berharap agar semua umat, 
“menyesuaikan diri dengan situasi pan-
demik demi menjadi Gereja dengan Misi 
membawa Yesus Kristus hingga ke hu-
jung bumi.” Katanya, “Kita adalah Ger-
eja: Para Murid Sabda dalam Persekutuan 

untuk Misi.” 
Kemudian beliau mengungkapkan ke-

pada para paderi, “Wahai para paderi yang 
dihormati, betapa kami memerlukan kalian! 
Untuk sakramen, pengakuan, untuk Ekaris-
ti, ketika kami sakit atau diingatkan bahawa 
ada Tuhan yang penyayang dan penyayang 
dalam keluarga kita melalui homili kalian 
setiap hari Minggu.” 

Uskup Agung Simon Poh pula menyata-
kan kegembiraannya kerana ada dua buah 
badan yang membantunya dalam pelayanan 
pastoral iaitu Majlis Para Paderi yang terdiri 
dari 40 paderi serta Majlis Pastoral Keusku-
pan Agung yang merangkumi 12 Ahli Ma-
jlis Pastoral Paroki dari seluruh Keuskupan 
Agung.

Uskup Agung Simon juga merasa 

diberkati kerana Keuskupan Agung telah 
mengalami latar belakang gereja Sinodal: 
Persekutuan, Partisipasi dan Misi melalui 
Perhimpunan Pastoral Keuskupan Agung 
Kuching. Prelatus itu juga sedang dalam 
proses Perhimpunan Pastoral seluruh 
Keuskupan/Agung Pan Malaysia pada ta-
hun 2026. 

Oleh kerana Gereja sinodal adalah Gereja 
yang hendak mendengarkan suara semua 
kawasan, terlebih kawasan yang selama ini 
jarang didengar dan diperhatikan.  Maka 
maka diputuskan proses Sinode diperluas 
dan diperpanjang di peringkat keuskupan 
lokal. Pada tahap keuskupan lokal, ia meli-
batkan semua umat, mendengar dalam 
terang sabda Tuhan dan inilah Gereja yang 
hidup dalam karisma Roh Kudus.

St Simon dan St Jude Tadeus, kedua-duanya 
rasul Yesus yang dirayakan pestanya pada 

hari yang sama.
St. Simon disebut “orang Zelot (setia)” kera-

na dia amat taat kepada hukum Yahudi. Suatu 
ketika, Simon dipanggil oleh Yesus untuk 
menjadi rasul-Nya.

Simon menyerahkan jiwanya serta 
mengerahkan tenaganya untuk mewartakan 
Injil. Bersama para rasul yang lain, Simon 
menerima karunia Roh Kudus pada hari 
Pentakosta. Kemudian, menurut kisah-kisah 
lisan, dia pergi ke Mesir untuk mewartakan 
iman. Selanjutnya, dia pergi ke Persia bersama 
dengan rasul St. Jude, dan kedua-duanya wafat 
sebagai martir di sana.

St. Jude disebut juga Tadeus, ertinya “si 
pemberani”. St Judelah yang mengajukan 
kepada Kristus pertanyaan yang terkenal pada 
Perjamuan Malam Terakhir. St. Jude bertanya, 
“Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hen-
dak menyatakan diri-Mu kepada kami, dan 
bukan kepada dunia?” Jawab Yesus, “Jika 
seorang mengasihi Aku, dia akan menuruti fir-
man-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan 
Kami akan datang kepadanya dan diam bersa-
ma-sama dengan dia.”

St. Jude juga dikenali sebagai santo pelind-
ung bagi “perkara yang sulit atau hampir tidak 
ada harapannya.” Umat beriman mohon bantu-
an doanya ketika kelihatan hampir tidak ada 
harapan sama sekali atas persoalan mereka.

Seringkali Tuhan menjawab doa-doa mereka 
oleh kerana bantuan doa rasul

BM 7HERALD Oktober 24, 2021 BAHASA MALAYSIA

Kenali 
Santo Anda 

St. Simon dan    
St. Yudas Tadeus

~ 28 Oktober ~

St  Narcissus
~ 29 Oktober~ 

Narcissus hidup pada 
abad kedua dan 

awal abad ketiga. Usian-
ya telah lanjut ketika 
ditahbis menjadi Uskup 
Yerusalem. 

Narcissus adalah se-
orang uskup yang sung-
guh luar biasa. dan dika-
gumi ramai orang kerana 
kebajikan serta kebai-
kannya. 

Tiga musuh Narcissus selalu mengecam dan 
menyebarkan fitnah. Namun ramai orang yang 
telah melihat sendiri kebajikan hidup Narcissus 
maka mereka tidak percaya dengan fitnah keji 
tersebut.

Ini menyebabkan Narcissus pergi ke padang 
gurun untuk berdoa bersungguh-sungguh. Dan 
Tuhan menunjukkan bahawa fitnah terhadap 
dirinya adalah tidak benar.  Narcissus kembali 
menjadi Uskup Yerusalem, meskipun semakin 
berusia tetapi semangat melayaninya semakin 
berkobar. 

Narcissus memohon kepada Tuhan agar 
mengutus seorang uskup untuk membantunya. 
Tuhan kita mengirimkan kepadanya seorang 
kudus lain, Alexander dari Cappadocia. Dengan 
semangat kasih yang bernyala-nyala, mereka 
berdua memimpin keuskupan bersama. Narcis-
sus berusia hingga 116 tahun lebih  dan wafat 
pada tahun 215. 

KENINGAU: Frasa “berjalan bersama”, bu-
kanlah sesuatu yang asing bagi Keuskupan 
Keningau. Frasa itu telah tertulis dan dia-
malkan sejak awal penubuhannya.

Frasa ini juga sangat bersesuaian dengan 
undangan Bapa Suci Fransiskus untuk ger-
eja global melakukan sinode (berjalan ber-
sama) melalui “persekutuan, partisipasi dan 
misi”. 

Pelancaran Sinod 2023 disempurnakan 
oleh Uskup Cornelius Piong pada 17 Okto-
ber, di Dataran Keuskupan Keningau. 

“Pada hari yang istimewa ini, kita melan-
carkan Gereja Sinodal yang bertema “Perse-
kutuan, Partisipasi dan Misi”. Pasti ada yang 
bertanya, apa itu Gereja Sinodal? 

Gereja sinodal adalah umat yang berja-
lan bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus,” 
kata Uskup Cornelius semasa homili.

Mengulas lanjut, Uskup Cornelius meny-

atakan tiga hal penting yang perlu bagi men-
capai tujuan Gereja Sinodal ini iaitu, hidup 
berkomuniti, aktif berpartisipasi dan umat 
gereja yang mempunyai misi. 

Bapa Uskup menerangkan dengan hidup 
berkomuniti ia memupuk semangat untuk 
terlibat dengan sesama seperti hubungan 
Tritunggal Mahakudus yang adalah seman-
gat komuniti yang sejati. Prelatus itu ber-
harap bermula dari keluarga, KKD, KUK, 
ZON, Paroki seterusnya Keuskupan dapat 
hidup berkomuniti dengan cara yang serupa.

‘Partisipasi’ pula ialah sikap melibatkan 
diri bukan sahaja dalam aktiviti gereja tetapi 
juga aktiviti sosial yang memerlukan demi 
kesejahteraan bersama. Prelatus itu mene-
gur, “Saya masih ingat, kalau dulu-dulu, 
orang yang sama sahaja dalam pelayanan 
kerana kurang penyertaan daripada pihak 
lain.” 

“Sebagai umat Gereja yang dibaptis, kita 
dikaruniakan dengan misi.  Misi umat yang 
dibaptis ialah menjadi “garam” kepada dun-
ia,  memberi pengaruh  baik kepada sesama, 
bukan sebaliknya atau kita pula yang dipen-
garuhi oleh perkara-perkara negatif.”

Simbolik pelancaran dimulakan dengan 
tayangan video klip makna Gereja Sinodal, 
ucapan pelancaran oleh Bapa Uskup Cor-
nelius dan akhirnya penyerahan banting 
kepada pengerusi-pengerusi zon di Paroki 
Keningau.

Semasa ucapan pelancaran, prelatus itu 
sempat berpesan, “Menjadi kerisauan saya, 
apabila pemimpin, paderi, katekis, religious 
dan pengerusi-pengerusi yang menjadi 
penghalang utama dalam merealisasikan 
gereja sinodal ini. Diharapkan ini tidak ber-
laku, semoga kita bukan salah seorang dari 
penghalang itu.” — Juanis bin Marcus

Sinodaliti, perjalanan gerejawi 
yang memiliki karisma Roh Kudus

Langkah mengenal tanda-tanda zaman 
dan mendengar umat Tuhan 



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 24, 2021 

Elak jadi Gereja indah tetapi bisu

JOHOR BAHRU: Pada 16 Oktober 
2021, Bapa Uskup Bernard Paul tel-
ah melancarkan pembukaan Sinod 
Keuskupan bagi Keuskupan Mel-
aka-Johor dalam perayaan Ekaristi 
di Gereja Immaculate Conception 
yang juga disiarkan secara langsung 
dalam talian. 

Dalam homilinya, Bapa Uskup 
menjelaskan tentang seruan Sri 
Paus Fransiskus tentang Gereja 
Sinodal. Uskup Bernard  menya-
takan bagaimana kita dapat menjadi 
Gereja yang berbeza sesuai dengan 
tuntutan Sinod, yang berjalan bersa-
ma dalam suka duka, dalam ketidak-
pastian, dalam skandal dan juga kri-
sis. Gereja yang menjadi milik kita 
bersama dan saling memperhatikan. 

Prelatus itu menekankan tiga 
tanda bagaimana kita boleh menjadi 
gereja yang berbeza: Pertama, men-
jadi Gereja bersinode yang mendiri-
kan struktur-struktur  untuk berjalan 

bersama, menjadi pemilik bersama, 
bukannya gereja yang tidak ber-
fungsi.

Kedua, menjadi Gereja yang 
mendengar: Mendengar kepada su-
ara Roh Kudus dan juga menden-
garkan satu sama lain dengan sung-
guh-sungguh.  Ketiga: Gereja yang 
menawarkan penyembuhan.

“Tiga tanda ini,” menurut Uskup 
Bernard, “Dapat membantu kita 
untuk menjadi Gereja yang berbeza 
khususnya apabila kita membe-
narkan kuasa Roh Kudus bekerja 
dalam kehidupan kita. Pada masa 
yang sama, kita juga dipanggil un-
tuk kembali ke akar umbi kita iaitu 
kepada Sakramen Pembaptisan, 

Sabda Tuhan dan kembali kepada 
proses sinodal itu sendiri. 

Menjadi Gereja Sinodal adalah 
sebuah proses pengamatan rohani 
yang akan membantu kita untuk 
mengalami pembaharuan dan peru-
bahan. Gereja yang terbuka kepada 
suara-suara dalam Keuskupan yang 
terabai agar mereka juga dapat di-

beri perhatian dan didengar. 
Pada akhir homilinya, Bapa 

Uskup menjemput setiap umat 
agar memiliki sikap seorang hamba 
Tuhan yang sedia untk berkorban 
dan siap untuk minum dari cawan 
penderitaan dan akhirnya untuk 
mengalami kekuatan ini, kita perlu 
memiliki kedekatan dalam hubungn 
kita dengan Tuhan.

Sebelum pelancaran Sinod di per-
ingkat Keuskupan, sesi taklimat se-
cara menyeluruh telah disampaikan 
oleh Fr. Moses Rayappan selaku 
Ketua Tim Sinod Keuskupan pada 
7 Oktober 2021. 

Pada minggu berikutnya pula, 
sesi taklimat mengikut kumpulan 
bahasa telah diadakan pada 11-14 
Okt  yang disampaikan oleh Fr. 
Moses Rayappan, Msgr. Peter Ng 
dan Sr. Magdalena Kopong, Fsic. 
– Oleh Tim Sinod Keuskupan                  
Melaka-Johor 

KUALA LUMPUR: Berikutan 
seruan Sri Paus Fransiskus un-
tuk mempersiapkan Perhimpunan 
Umum Biasa XVI para Uskup pada 
bulan Oktober 2023 di peringkat 
keuskupan, Keuskupan Agung Kua-
la Lumpur melancarkan pembukaan 
Proses Sinod tersebut pada 17 Ok-
tober 2021 dengan Misa Kudus di 
Katedral St John, Kuala Lumpur

Selebran utama, Uskup Agung Ju-
lian Leow menyalakan Lilin Sinod 
yang menandakan panggilan Ger-
eja Universal untuk berjalan dalam 
cahaya Roh Kudus dalam proses 
menuju Sinod 2023.

Turut serta merayakan pelancaran 
Sinod bersama Uskup Agung Julian 
Leow ialah  Uskup Agung Wojciech 
Załuski, Nuncio Apostolik yang di-
lantik ke Malaysia, Uskup Agung 
Murphy Pakiam, serta para paderi 
keuskupan, religius dan umat awam. 

Dalam homilinya, Uskup Agung 

Julian Leow mengatakan bahawa 
Sinod mungkin proses yang baharu. 
Umat Katolik di Malaysia bertuah 
kerana praktik ini telah bermula 
sejak bertahun-tahun yang lalu, ber-
mula dengan Aggiornamento pada 
tahun 1976 dan kemudiannya Seme-
nanjung Malaysia Pastoral Conven-
tion (PMPC) yang dijalankan setiap 
10 tahun. 

Selain itu, terdapat juga Perhim-
punan Pastoral Keuskupan Se-Ma-
laysia  g di Malaysia sedang men-
jalani proses ke arah perhimpunan 
sembilan keuskupan/agung di Ma-
laysia pada tahun 2026. 

Uskup Agung mengulangi tiga 
kata kunci sinodaliti seperti yang 
ditekankan oleh Sangti Papa iaitu — 
perjumpaan,  mendengar dan mema-
hami. 

Bapa Suci Fransiskus juga mene-
kankan bahawa kita harus menjang-
kau lebih ramai orang khususnya 

yang terabai di lingkungan paroki 
dan masyarakat kita. Pelayanan bu-
kan sekadar di kalangan umat gereja 
sahaja tetapi menjangkau seberapa 
jauh yang mungkin. 

“Sudah waktunya bagi kita untuk 
mengetahui nadi keuskupan dan 
paroki agar gereja dapat menjadi rel-
evan pada hari ini, lebih memahami 
melalui renungan mendalam dan 
saling percaya. 

 “Ada tiga risiko yang boleh me-
lemahkan proses sinodaliti iaitu for-
malisme, intelektualisme dan kes-
ombongan diri,” ujar Uskup Agung.

Secara singkat prelatus itu men-
erangkan formalisme merujuk ke-
pada situasi di mana para imam atau 
uskup mungkin menganggap mere-
ka memiliki semua jawaban, mem-
punyai sikap yang menghalang di-
alog antara klerus dan orang awam.

Sinod “menawarkan peluang 
belajar sebagai sebuah kumpulan, 
dalam meneliti masalah-masalah 
gereja dan  kejahatan di dunia na-
mun sikap ini akan lemah jika kita 
becakap sahaja tanpa kedalaman 
rohani.” 

Risiko ketiga, “godaan kesom-
bongan” yang memikirkan cara lalu 
lebih baik atau memikirkan “tidak 
perlu berubah”.

Tiga sikap ini  adalah racun dalam 
kehidupan gereja. Mereka yang 

berfikir seperti ini, mungkin tanpa 
menyedarinya, melakukan kesala-
han dengan tidak memandang serius 
situasi masa kini dalam kehidupan 
kita. Pada akhirnya, Gereja tidak ada 
kemajuan dan selamanya masih di 
takuk lama.

Uskup Agung Julian menambah 
bahawa tujuan proses sinodal ini 
bukanlah untuk menghasilkan do-
kumen sebaliknya untuk menanam 
impian gereja yang diterangi oleh 
Roh Kudus. 

Beliau berharap proses ini men-
jadikan harapan kita berkembang, 
mendorong kepercayaan, membalut 
luka, membangun hubungan ketika 
kita belajar antara satu sama lain dan 
akal budi kita diterangi oleh Roh 
Kudus sambil mewujudkan akal 
yang terang yang akan menerangi 
fikiran kita, menghangatkan hati kita 
dan memberi kekuatan kepada kita 
untuk menjadi gereja misionari.

PULAU PINANG: Uskup Pulau 
Pinang secara rasmi melancarkan 
Sinod 2023 di Katedral Roh Ku-
dus pada 17 Oktober. 

Dalam homilinya, Uskup Se-
bastian Francis menjelaskan ba-
hawa Gereja Katolik, di bawah 
pimpinan Sri Paus Fransiskus 
sedang dalam perjalanan misi se-
lama dua tahun bagi mencapai ke-
satuan dalam kepelbagaian. Istilah 
sinodal bermaksud “melakukan 
perjalanan bersama”.

Maka, semua anggota Ger-
eja yang dibaptis, tanpa mengira 
pangkat dan status, kini menjadi 
duta bagi Kristus. Katanya, pada 
Pentakosta pertama, Roh Kudus 
datang dalam bentuk lidah api ke 

atas para rasul, mengurapi mere-
ka untuk menjadikan murid para 
bangsa. Sekarang, Roh yang sama 
itu mengurapi semua orang, un-
tuk menjadi garam dan terang di 
bumi.

Sebagai umat Katolik yang 
dibaptis, kita diutus untuk mem-
bahagikan kasih Kristus kepada 
semua orang dan memperlihatkan 
sifat-sifat seperti Kristus dalam 
kehidupan seharian kita.

Semasa pelancaran, Uskup Se-
bastian meletakkan tangannya di 
dunia digital di hadapan Altar. 
Ketika Bapa Uskp menyentuh 
‘dunia’ digital itu, ia menyala 
dengan kata-kata “Perjalanan 
Bersama Menuju Gereja Sinodal 

2021-2023.” 
Sepanduk yang menunjukkan 

gambar ‘Jalan Menuju Emaus’ 
juga dilancarkan sebagai tanda 
proses perjalanan selama dua ta-
hun menuju Sinod 2023.

Lilin dengan doa kepada Roh 
Kudus turut diberikan kepada 
setiap paroki di Keuskupan itu. 
Ia berfungsi sebagai peringatan 
akan pembaptisan kita bahawa 
kita adalah satu tubuh. Uskup juga 
memberkati dan menyalakan lilin 
yang dimaksudkan untuk Katedral 
Roh Kudus. Sepanduk juga akan 
diedarkan ke setiap paroki. Pada 
akhir video, nama dan gambar 
setiap paroki di Keuskupan Pulau 
Pinang ditayangkan. 

Jalan Sinodal bermula di Keuskupan Pulau Pinang 

Mengingat kembali misi pembaptisan kita 


