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Bangkitlah dan bersaksilah 
bahawa Kristus HIDUP! 
KOTA VATIKAN: Sri Paus 

Fransiskus mendorong 
belia Katolik untuk “ber-

saksi dengan sukacita bahawa 
Kristus masih hidup.”

Dalam pesan untuk Hari Belia Sedunia 
2021, yang diterbitkan pada 27 September, 
Sri Paus mengundang kaum muda untuk 
mengikuti “ziarah rohani menjelang per-
ayaan Hari Belia Sedunia 2023” di Lisbon, 
Portugal.

Berdasarkan kisah pertobatan Sto Pau-
lus yang dramatik, Sri Paus berulang kali 
menyuarakan seruan kepada kaum muda 
sempena perayaan tahunan belia yang bakal 
dirayakan pada 21 November.

“Dalam nama Yesus, saya meminta kamu: 
Bangkitlah! Bersaksilah bahawa anda dahu-
lunya buta dan kini telah menemui Terang. 
Kamu juga telah melihat kebaikan dan 
keindahan Tuhan pada diri sendiri, orang 
lain, dan semasa pertemuan dalam Gereja,  
di mana semua kesepian dikalahkan.” 

“Bangkitlah! Bersaksilah akan kasih dan 
rasa hormat yang dapat menjalin hubungan 
sesama manusia, dalam kehidupan keluarga 
kita, dalam dialog antara ibu bapa dan anak-
anak, antara orang muda dan orang tua.”

“Bangkitlah! Tegakkan keadilan sosial, 
kebenaran, dan integriti, hak asasi manusia. 
Lindungi orang yang dianiaya, yang miskin 
dan lemah, mereka yang tidak mempunyai 
suara dalam masyarakat, kaum pendatang.”

“Bangkitlah! Bersaksilah dengan cara ba-
haru untuk melihat hal-hal yang membole-
hkan kamu melihat ciptaan dengan mata 
penuh kekaguman,  yang menjadikan kamu 
melihat Bumi sebagai rumah bersama kita, 
dan memberi anda keberanian untuk mem-
promosi kepentingan.”

“Bangkitlah! Bersaksilah bahawa kega-
galan dalam hidup dapat dibangun kembali, 
bahawa orang-orang yang mati secara ro-
hani dapat bangkit kembali, bahawa orang-
orang dalam perhambaan akan bebas, ba-
hawa hati yang gundah dapat menemui 
harapan.” 

“Bangkitlah! Bersaksi dengan sukacita 
bahawa Kristus hidup! Sebarkan pesan 
cinta dan keselamatan-Nya sesama kamu, 
di sekolah dan universiti, di tempat kerja, di 
dunia digital, di mana sahaja.”

Hari Belia Sedunia (WYD) yang bi-

asanya diadakan setiap tiga tahun di mana 
Gereja Katolik juga menganjurkan porgam-
program tempatan dan Sri Paus mengirim 
pesannya pada setiap tahun.

“Pada hari ini, Tuhan berfirman kepada 
anda: ‘Bangkitlah!’ Saya sangat berharap 
agar pesan ini dapat membantu kita mem-
persiapkan masa dan halaman baharu  dalam 
sejarah umat manusia. Namun kita tidak da-
pat bermula tanpa kamu, kaum muda yang 
dikasihi. Sekiranya dunia ini perlu bangkit, 
ia memerlukan kekuatan, cita-cita dan se-
mangat anda.” 

Dalam perutusannya sempena Pesta Salib 
Suci, 14 Sept lalu, Bapa Suci memuji orang 
muda atas ketabahan mereka dalam meng-
hadapi pandemik, yang telah meragut lebih 
dari 4.7 juta nyawa di seluruh dunia.

WYD pada tahun ini akan dirayakan di 
peringkat keuskupan pada Hari Raya Besar 
Kristus Raja “Bangkitlah! Aku menjadikan 
kamu saksi tentang apa yang telah kamu 
lihat,” merupakan kata-kata Yesus yang 
memberi inspirasi hebat kepada Sto Pau-
lus, yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 
26:16. — CNA 

Gambar kenangan para peserta Sabah Youth Day-4 pada tahun 2014. Gambar: Dospo 

Tetapi Dia, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit leb-
ih rendah dari pada malaikat-malaikat, iaitu Yesus, kita lihat 
kini, yang oleh kerana penderitaan maut, dimahkotai dengan 
kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Tuhan Ia 
mengalami maut bagi semua manusia. 

Sebab memang sesuai dengan keadaan Tuhan--yang bagi-Nya 
dan oleh-Nya segala sesuatu dijadikan iaitu Tuhan yang mem-
bawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan 
Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan, dengan 
penderitaan.                                                                  Ibrani 2: 9-10 

TAKHTA SUCI: Dalam mencari kebe-
naran, komunikator Katolik harus belajar 
bagaimana mendengar,” kata Vatikan.

“Dengar” akan menjadi tema untuk per-
ayaan Hari Komunikasi Sedunia 2022, 
seperti yang diumumkan oleh Vatikan pada 
29 Sept. Pesan Sri Paus mengenai tema ini 
akan disiarkan pada atau sekitar 24 Januari, 
sempena Hari Sto Francis de Sales, santo 
pelindung para wartawan.

“Pandemik ini telah melukai semua 
orang, dan semua orang perlu didengar 
dan dihibur. Mendengar juga penting untuk 
mendapatkan maklumat yang baik,” ujar 

kenyataan itu. 
Tema pilihan Sri Paus untuk Hari Komu-

nikasi Sedunia 2022, yang akan dirayakan 
pada 29 Mei di kebanyakan keuskupan, di-
petik daripada kata-kata Yesus dalam Injil 
Lukas 8:18: “Oleh itu,  perhatikanlah baik-
baik bagaimana cara kamu mendengar.”

Dalam mencari kebenaran, ia bermula 
dengan mendengar, seperti juga dalam 
“memberi kesaksian melalui media komu-
nikasi sosial.”

“Setiap dialog, setiap hubungan dimulai 
dengan mendengar,” kata Sri Paus. “Atas 
sebab ini, untuk bertumbuh, bahkan se-

cara profesional, sebagai komunikator, 
kita harus belajar untuk mendengar banyak 
hal.”

Vatikan mengatakan bahawa kata-kata 
Yesus adalah peringatan bahawa untuk 
mendengar, orang Kristian memerlukan 
“keberanian, hati yang terbuka dan bebas, 
tanpa prasangka.”

Pada masa ini, ketika seluruh gereja di-
undang untuk mendengarkan untuk belajar 
menjadi gereja sinodal, kita semua dijemput 
untuk menemui semula bahawa mendengar 
adalah perkara penting untuk komunikasi 
yang baik,” kata kenyataan itu. — CNS

‘Dengar’!: Vatikan umum tema 
Hari Komunikasi Sedunia 2022



Menjaga api iman 
agar terus menyala

Dalam novel Walker Percy 
pada tahun 1971, Love 
A m o n g  t h e  R u i n s , 

menampilkan watak utama 
seorang psikiatri bernama Tom 
More.  Tom adalah seorang 
Roman Katolik yang tidak lagi 
mengamalkan kepercayaannya, 
walaupun masih  menganut 
agama itu. 

Dia menggambarkan situasi 
seperti berikut: “Saya percaya 
kepada Tuhan dan seluruh peker-
jaan-Nya tetapi saya lebih men-
cintai wanita, muzik dan sains, 
wiski, rakan sekerja dan Tuhan 
bukan tempat yang pertama ... 
Walaupun begitu, saya tetap per-
caya.”

Ironinya, mungkin orang-orang 
seperti Tom, orang yang berdosa 
tetapi tetap percaya, serta orang 
yang paling mendapat perhatian 
Yesus di dalam Injil. 

Membaca senarai-senarai yang 
digemari oleh Tom More, saya 
teringat akan sebuah persidangan 
yang pernah saya hadiri, yang 
bertema Sekular dan Injil. 

Salah seorang penceramah 
utama, yang merupakan seorang 
pekerja sosial terkenal, memberi-
kan komen mengenai perkara 
berikut:  Saya bekerja di jalanan 
dengan orang-orang miskin dan 
saya melakukannya kerana saya 
seorang Kristian. Tetapi saya 
masih dapat bekerja di jalanan 
selama bertahun-tahun walaupun 
tidak pernah menyebut nama 
Kristus kerana saya percaya 

bahawa Tuhan cukup dewasa 
sehingga Dia tidak menuntut 
untuk menjadi pusat perhatian 
kita sepanjang masa.

Sepert i  yang anda duga, 
kenyataannya ini telah mencetus-
kan perbahasan. 

Memang ia boleh menimbul-
kan perbahasan.  Adakah Tuhan 
menuntut untuk kita memusatkan 
perhatian kepada-Nya sepanjang 
masa? Adakah wajar untuk fokus 
akan perkara lain, di tempat lain? 
Sekiranya, kita lebih mengasihi 
orang lain berbanding melakukan 
perkara-perkara untuk Tuhan ter-
lebih dahulu, adakah ini pengkhi-
anatan terhadap iman kita?

Tidak ada jawaban mudah 
untuk pertanyaan-pertanyaan ini 
kerana ia menuntut keseimban-
gan yang sangat halus antara tun-
tutan Perintah Pertama dan kese-
luruhan teologi Tuhan. 

Seperti yang diajarkan Perintah 
Pertama, Tuhan adalah yang 
utama. Perkara ini mungkin tidak 
pernah diabaikan; tetapi kita juga 
tahu bahawa Tuhan itu bijak dan 
boleh dipercayai.

Oleh itu, kita dengan tenang 
dan selamat dapat menyimpulkan 
bahawa Tuhan tidak menjadikan 
kita hanya satu arah dan kemudi-
an menuntut agar kita hidup den-
gan cara yang sama sekali berbe-
za: iaitu, Tuhan tidak mencipta 
kita dengan naluri kecenderungan 
kuat atau dilahirkan dengna 
kebiasaan untuk memusatkan 
kepada perkara-perkara di dunia 

ini lalu menuntut kita agar 
memusatkan perhatian penuh 
kepada-Nya sepanjang masa. Ini 
akan menjadi teladan yang buruk.

Ibu bapa yang baik mengasihi 
anak-anak mereka, cuba memberi 
mereka bimbingan yang mencuk-
upi, dan kemudian membebaskan 
mereka untuk fokus pada kehidu-
pan mereka sendiri. 

Mereka tidak menuntut untuk 
menjadi beban dan pusat perha-
tian anak-anak mereka; mereka 
hanya meminta agar anak-anak 
mereka tetap setia pada etos dan 
nilai keluarga, walaupun mereka 
masih mahu mereka pulang den-
gan kerap dan tidak melupakan 
keluarga mereka.

Proses ini sedikit lebih kom-
pleks  da lam perkahwinan. 
Pasangan matang yang saling 
mencintai tidak lagi menuntut 
mereka menjadi pusat perhatian 
masing-masing sepanjang masa. 

Selalunya, ini tidak menjadi 

masalah. Masalah timbul apabila 
pasangan tidak lagi menjadi 
pusat afektif untuk yang lain, 
iaitu apabila tahap daya tarikan 
emosi dan fokus pula tidak lagi 
terhadap pasangan sebaliknya 
terhadap orang lain. 

Ini boleh memberi kesakitan 
emosi, tetapi dalam konteks cinta 
yang matang, ia tidak boleh men-
gancam perkahwinan. Emosi kita 
seperti binatang liar, berkeliaran 
di mana sahaja mereka mahu, 
tetapi itu bukan penunjuk sebenar 
cinta dan kesetiaan. 

Saya mengenali seorang lelaki, 
seorang penulis, yang setia dan 
mencintai isterinya selama lebih 
dari empat puluh tahun. Dia men-
gakui bahawa, dia sangat menyu-
kai orang lain setiap hari tetapi 
perasaan sukanya itu tidak men-
g a n c a m  p e r k a h w i n a n n y a . 
Memang diakui, dengan  keroha-
nian dan moral yang kuat, ses-
eorang tetap dapat taat pada 
Tuhan dan perkara-perkara yang 
utama dalam hidupnya. 

Prinsip yang sama berlaku 
dalam hubungan kita dengan 
Tuhan. Pertama, Tuhan memberi 
kita sifat yang liar dan kasual. 
Tuhan mengharapkan kita untuk 
bertanggungjawab terhadap 
bagaimana kita bertindak di 
dalam sifat itu;  dengan merujuk 
bagaimana kita telah dicipta. 

Perintah Pertama mungkin 
tidak ditafsirkan sedemikian rupa 
sehingga kita harus merasa ber-
salah setiap kali Tuhan, tidak 

secara sedar atau mempengaruhi 
nombor satu dalam hidup kita.

Selanjutnya, sebagai ibu bapa 
yang baik, Tuhan tidak menuntut 
untuk menjadi pusat perhatian 
kita sepanjang masa. 

Tuhan tidak kecewa ketika 
fokus kebiasaan kita adalah pada 
kehidupan kita sendiri, asalkan 
kita tetap setia dan tidak  meng-
abaikan dalam memberi perha-
tian kepada Tuhan ketika dimin-
ta.

Begitu juga, Tuhan adalah pas-
angan yang baik yang tahu baha-
wa kadang-kadang, oleh kerana 
hakikat semula jadi kita, kasih 
sayang kita ada kalanya beralih 
ke pusat atau perkara yang berbe-
za. Seperti pasangan yang baik, 
apa yang Tuhan minta adalah 
kesetiaan.

Akhirnya, lebih mendalam 
lagi, masih ada persoalan tentang 
apa kita gilai dan rindui ketika 
fokus kita adalah pada perkara 
lain, bukannya pada Tuhan. 
Walaupun ia kelihatan sedemiki-
an, sebenarnya Tuhan-lah yang 
kita cari.  Ada kalanya kita 
dipanggil untuk menjadikan 
Tuhan sebagai pusat perhatian 
kita; cinta dan iman menuntut ini. 
Namun, akan ada kalanya, secara 
afektif dan sedar, Tuhan akan 
menduduki tempat keempat 
dalam hidup kita — dan Tuhan 
sudah matang dan cukup mema-
hami mengapa kita demikian. — 
Hakcipta Terpelihara 1999-2021 
@ Fr Ron Rolheiser 
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Ada sebuah kisah, seorang 
isteri yang tertekan mem-
inta nasihat daripada 

seorang pembimbing perkah-
winan, “Saya membenci suami-
ku,” keluhnya. “Dia membuat 
hidupku seperti di dalam neraka. 
Saya ingin bercerai dan membuat 
segala sesuatu sukar untuknya!”

Pembimbing perkahwinan itu 
menasihatinya, “Mulailah meng-
hujaninya dengan puji-pujian dan 
turutilah segala kemahuannya. 

Kemudian apabila dia menye-
dari betapa dia memerlukan 
kehadiranmu, datang semula ber-
temu dengan saya untuk mengu-
ruskan perceraianmu."

Enam bulan kemudian, si isteri 
tadi bertemu kembali dengan si 
pembimbing. 

Si pembimbing bertanya, “Jadi 
bila engkau akan menguruskan 
perceraianmu?” Si isteri terseny-
um, “Tidak jadi. Sekarang kami 
hidup bahagia!”

Menurut laporan Pejabat Ketua 
Perangkawan Malaysia 2020, 
kadar perceraian am telah menin-
gkat daripada 6.5% kepada 7.2% 
bagi setiap 1,000 penduduk. 
Antara punca penceraian ialah 
tiada lagi persefahaman, masalah 
kewangan dan keganasan rumah 
tangga.

Betapa pun hebatnya kejayaan 
seseorang manusia, tidak setand-
ing dengan kejayaan seseorang 
yang hidup bahagia dengan kelu-
arganya. 

Memang tidak dinafikan seka-
rang ini kita berada di tengah-
tengah pandemik, pelbagai 
tekanan menyebabkan konflik 
dalam keluarga. 

Apabila orang-orang Farisi 
mencubai Yesus dengan bertanya 
apakah perceraian itu diperbole-
hkan, Yesus mengambil kesem-
patan tersebut untuk menegaskan 
nilai-nilai luhur suatu perkah-
winan. 

Bahawa orang yang berkahwin 
bukan lagi dua tapi menjadi satu. 
Maksudnya, perkahwinan itu 

merupakan suatu komitmen 
untuk tetap setia baik dalam suka 
mahupun duka. 

Yesus menegaskan pula baha-
wa apa yang disatukan oleh 
Tuhan, tidak boleh diceraikan 
oleh manusia. Maka itulah 
sebabnya perkahwinan poligami, 
iaitu kahwin lebih daripada satu 
tidak diperbolehkan.

Walaupun menghadapi pelba-
gai masalah, sebenarnya konflik 
atau masalah dalam keluarga 
merupakan suatu berkat bahawa 
kita diuji agar tidak memilih 
jalan yang mudah, sebaliknya  
mencari jalan penyelesaian yang 
kreatif. 

Maka  dengan  demikian , 
perkahwinan itu akan menjadi 

sebuah sekolah cinta kasih yang 
mendalam di mana kita belajar 
mengasihi, mengampuni dan 
diampuni, memahami daripada 
difahami serta menghargai dari-
pada dihargai.

Bagi mereka yang berkahwin, 
mungkin lima resepi perkah-
winan ini baik untuk kita renung-
kan dan bagi menghindari istilah 
‘cerai’ dalam hidup perkahwinan 
kita:

1 .Se t i ap  pasangan  pe r lu 
mengambil masa secara kon-
sisten untuk berdoa dan mem-
baca Alkitab sebab tanpa 
Tuhan,  “kita tidak dapat ber-
buat apa-apa” (Yoh 15:5).
2.Komunikasi penting dalam 
perkahwinan. Jangan mendiam-
kan diri ketika ada rasa tidak 
puas hati. Berbincanglah secara 
matang. 
3.Belajar ambil masa sendirian 

untuk memperkembangkan 
bakat-bakat, hobi sendiri.
4.Ketahui bahawa pasangan 
kita mempunyai keperibadian 
dan keperluan berbeza. Mohon 
bantuan Roh Kudus untuk terus 
tabah mengenali pasangan kita. 
5.Jangan lupa memuji, bersy-
ukur dan berterima kasih 
meskipun perkara-perkara kecil 
yang yang dilakukan oleh 
pasangan. 
Dalam perkahwinan, dua indi-

vidu, lelaki dan wanita, boleh 
menjadi lebih erat dan menjadi 
institusi keharmonian untuk 
masyarakat. 

Dalam perkahwinan, diperlu-
kan tiga pihak: Lelaki, wanita 
dan Tuhan, lalu menyempurna-
kannya dengan kata-kata Yesus, 
“Sebab di luar Aku kamu tidak 
dapat berbuat apa-apa” (Yoh 
15:5). – santapan rohani 

Hari Minggu Biasa Ke-27 
(TaHun B )

KEJADIAN 2:18-24
IBRANI 2:9-11 

INJIL MARKUS 10:2-16

Menjadi yang terhadapan dalam menabur kebaikan 
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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 Ada umat yang tidak percaya akan adanya Api 

Penyucian kerana tidak ada kata “Api 
Penyucian” disebut di  dalam Alkitab.  
Memang kata “Api Penyucian” tidak secara 
eksplisit tercantum di dalam Alkitab, seperti 
juga kata ‘Trinitas’, atau ‘Inkarnasi’, namun 
kita percaya akan maksud dari kata-kata terse-
but. Apa yang penting adalah ajarannya, 
bukan istilahnya. Maka, meskipun kita tidak 
percaya, tidak bererti Api Penyucian tidak 
ada.

Apa itu Api Penyucian
Api Penyucian atau ‘purgatorium’ adalah 
‘tempat’/ proses kita disucikan. Catatan: 
‘Disucikan’ bukan ‘dicuci’, oleh sebab itu dis-
ebut Api Penyucian (bukan Api Pencucian). 
Gereja Katolik mengajarkan hal ini di dalam 
Katekismus Gereja Katolik # 1030-1032, yang 
dapat disarikan sebagai berikut:

1) Api Penyucian adalah suatu kondisi yang 
dialami oleh orang-orang yang meninggal 
dalam keadaan rahmat dan dalam persa-
habatan dengan Tuhan, namun belum suci 
sepenuhnya, sehingga memerlukan proses 
pemurnian selanjutnya setelah kematian.
2) Pemurnian di dalam Api Penyucian adalah 
sangat berlainan dengan seksa neraka.
3) Kita dapat membantu jiwa-jiwa yang ada 
di Api Penyucian dengan doa-doa kita, teru-

tama dengan mempersembahkan ujud Misa 
Kudus bagi mereka.

Api Penyucian ada kerana keadilan Tuhan: 
Dosa selalu membawa konsekuensi (akibat)
Ada orang-orang yang berfikir bahawa jika 
Tuhan  mengampuni, maka tidak ada lagi 
yang harus difikirkan mengenai ‘akibat dosa’ 
sebagai konsekuensinya. Namun kenyataann-
ya, hampir seluruh bahagian Kitab Suci men-
ceriterakan sebaliknya. 

Selalu sahaja ada konsekuensi yang ditang-
gung oleh manusia, jika berdosa terhadap 
Tuhan, meskipun Tuhan telah memberikan 
pengampunan. Misalnya, Adam dan Hawa, 
setelah diampuni dosanya, diusir dari taman 
Eden (Kej 3:23-24). Raja Daud yang diampu-
ni oleh Tuhan  atas dosanya berzina dengan 
Betsheba dan membunuh Uria, telah dihukum 
oleh Tuhan dengan kematian anaknya (lihat 2 
Sam 12:13-14). 

Nabi Musa dan Harun yang berdosa kerana 
tidak percaya dan tidak menghormati Tuhan di 
hadapan umat Israel akhirnya tidak dapat 
masuk ke tanah terjanji (Bil 20:12). Nabi 
Zakharia, yang tidak percaya akan berita 
malaikat Gabriel, menjadi bisu (Luk 1:20). 
Dan masih banyak contoh lain, yang menun-
jukkan bahawa selalu ada konsekuensi dari 
perbuatan kita.

Pada akhirnya, yang diinginkan Tuhan  ada-
lah kita menjadi benar-benar kudus, sehingga 
siap untuk bersatu dengan Dia yang Kudus di 
syurga. 

Kekudusan ini harus menjadi milik jiwa kita 
sendiri dan bukan seolah-olah kita hanya ‘dis-
elubungi’ oleh kekudusan Kristus, padahal di 
balik selubung itu jiwa kita masih penuh dosa. 
Tuhan  menginginkan kita agar kita menjadi 
kudus dan sempurna (lih. Im 19:2; Mat 5:48). 
Maka, jika kita belum sepenuhnya kudus, 
pada saat kita meninggal, kita masih harus 
disucikan terlebih dahulu di Api Penyucian, 
sebelum dapat bersatu dengan Tuhan di syur-
ga. Pengingkaran akan adanya Api Penyucian 
sama dengan pengingkaran akan keadilan 
Tuhan. Padahal Keadilan – sama seperti Kasih 
dan Kesetiaan – adalah hakikat Tuhan, yang 
tidak dapat disangkal oleh Tuhan sendiri (lih. 
2 Tim 2:13).

Api Penyucian ada kerana keadilan Tuhan : 
Ada perbezaan antara dosa berat dan dosa 
ringan

Ada orang berpendapat bahawa semua dosa 
sama saja, namun Alkitab tidak mengatakan 
demikian. Pembezaan dosa berat dan dosa 
ringan disebutkan di dalam surat Rasul 
Yohanes. — katolisitas

l bersambung pada keluaran akan datang

Percaya atau tidak, Api Penyucian itu ada

Menjadi berguna biarpun dalam 
hal-hal yang kecil 
SANDAKAN: “Tuhan selalu mahu umat-
Nya menjadi berguna di dunia ini. Melalui 
ajaran-ajaran-Nya, Yesus sellau mengajak 
umat agar menjadi berguna biarpun dalam 
hal-hal yang kecil …menjadi berguna untuk 
keluarga dan masyarakat, menjadi berguna 
dalam membangun solidariti dan kesejahter-
aan…” demikian antara pesan Uskup Julius 
yang disampaikan melalui homili, pada 26 
Sept lalu di Katedral St Mary, Sandakan.

Pada Hari Minggu Biasa ke-26 itu, Uskup 
Julius Dusin Gitom turut merayakan Hari 
Migran dan Pelarian ke-107 yang disiarkan 
secara langsung dalam talian. Turut mem-
bantu Bapa Uskup Julius di altar ialah Fr 
Dafrin Diwol. 

Memetik pesan Sri Paus Fransiskus sempe-
na Hari Migran dan Pelarian Sedunia, Uskup 
Julius mengajak umat agar menghilangkan 
prejudis terhadap kaum migran dan pelarian, 
merobohkan tembok dan berharap agar frasa 
‘orang lain’ tidak lagi wujud.

Menyentuh ketiga-tiga pewartaan Sabda 
Tuhan pada hari tersebut, Uskup Julius 

menerangkan bahawa ketiga-tiganya men-
gungkapkan seruan untuk menjadi manusia 
berguna dan ada kaitannya dengan karya be-
las kasihan Tuhan terhadap orang yang kita 
gelar sebagai ‘orang luar atau asing’. 

Dalam pembacaan pertama, Tuhan telah 
menunjukkan bahawa kuasa-Nya tidak 
terkongkong kepada satu-satu golongan sa-
haja malah untuk semua orang. Medad dan 
Eldad dalam Kitab Bilangan 11, berpeluang 
menjadi nabi meskipun ditentang oleh Yosua 
namun Musa mengatakan, Tuhan memberi-
kan roh-Nya kepada Medad dan Eldad agar 
mereka juga boleh berguna untuk menjadi 
pemimpin. 

“Melalui pembacaan Injil,” kata Uskup 
Julius, “Yesus mengatakan tentang anggota-
anggota tubuh yang perlu ‘dipotong’ jika ia 
menyebabkan kita melakukan dosa. Mak-
sud Yesus di sini ialah umat Kristian diseru 
untuk menggunakan bakat-bakat mereka. 
Misalnya mata untuk melihat kemuliaan Tu-
han, telinga untuk mendengar mereka yang 
susah, tangan untuk membantu, kaki untuk 

berjalan mewartakan Khabar Gembira dan 
sebagainya. 

“Perumpamaan tentang pohon kayu ara 
yang tidak berbuah adalah contoh umat yang 
tidak mahu berbuat apa-apa. Di Paroki dan 
Keuskupan kita, ada banyak kesempatan 
untuk menggunakan bakat kita untuk ber-
guna kepada komuniti lebih-lebih lagi pada 
musim pandemik ini. 

Gunakan mata kita untuk melihat keper-

luan keluarga, tetangga, KKD dan Paroki 
bukan melihat perkara-perkara yang tidak 
bermanfaat. Gunakan keseluruhan diri kita 
untuk menyebarkan kerajaan Tuhan,” ujar 
Uskup Julius.

Pada akhir homilinya, Uskup Julius me-
nyeru umat agar, “bukan sahaja berguna ke-
pada komuniti kita tetapi juga kepada semua 
orang misalnya para migran seperti yang 
disarankan oleh Bapa Suci.”

KekitaanFm tuju Bulan Rosari Oktober untuk 
persaudaraan manusia, keharmonian alam sekitar 

KENINGAU: Dengan intensi Kedamaian, 
Persaudaraan Manusia dan Keharmonian 
alam, Radio Digital KekitaanFM mengan-
jurkan Bulan Rosari setiap hari dari 4-31 Ok-
tober melalui laman Facebook KekitaanFM, 
jam 7.00 malam.

Doa Rosari ini dimulakan oleh Kongregasi 
Poor Clare dari 1-3 Oktober secara offline. 

Dalam pengumumannya sempena Bulan 
berdoa Rosari secara maya, Ketua Keusku-
pan Keningau, Uskup Cornelius Piong 
mengatakan, “Kita bersykur walaupun pada 
masa pandemik ini, kita dimampukan untuk 
terus aktif dalam aktiviti kerohanian seump-

ama ini.”
Doa Rosari ini bersiaran langsung dari stu-

dio KekitaanFM. Setiap malam, doa rosari 
akan dipimpin oleh perkumpulan, kerasulan 
dan para religius secara bergilir-gilir.

Bermula 4 Okt, doa rosari dipimpin oleh 
Tim KekitaanFM diikuti AJKT Majlis Pas-
toral Paroki, Legion of Mary, Tim Kerahi-
man Ilahi, Betania, Kongregasi FSIC, Belia, 
KWK dan KKD.

Pengurus Radio KekitaanFM, Sdra Didi-
roy mengajak umat agar menggunakan bulan 
rosari ini untuk mendoakan intensi seperti 
yang disarankan oleh Bapa Uskup.
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Sahabat kecil Yesus
Bulan Oktober ialah bulan berdoa rosari. Mari kita berdoa 

rosari setiap hari agar pandemik Covid-19 segera berakhir, untuk 
keamanan dunia dan keharmonian alam sekitar. 

Hello adik-adik,

Apa khabar? Siapa di antara adik-
adik yang suka menonton filem atau 
animasi yang menampilkan wira-wira 
hebat dan mempunyai kuasa luar 
biasa? 
Semasa kecil, auntie juga 

suka menonton rancangan kartun 
kewiraan. Di dalam rancangan kar-
tun itu, wira digambarkan sebagai 
seorang yang sangat kuat, memi-

liki kuasa mengangkat benda-benda 
berat malah boleh mengeluarkan 
kuasa seperti api, ais dan peluru!
Namun adik-adik, kita tahu ba-

hawa ini semua adalah rekaan se-
mata-mata. 
Di dalam dunia rohani kita, 

Yesuslah Wira kita. Yesus tidak 
mempunyai mengeluarkan api atau 
ais dari tapak tangan-Nya tetapi 
Dia menyentuh orang-orang miskin, 
sakit dan kanak-kanak dengan pe-

nuh kasih sayang. 
Jika wira rekaan duniawi digam-

barkan boleh mengawal keamanan 
dunia, Yesus lebih hebat! Dia me-
nawan dunia dengan belas kasihan 
dan keadilan-Nya.
Malah Dia menyelamatkan dunia 

dan kita semua melalui pengorba-
nan-Nya di kayu Salib!
Dengan wafat di kayu Salib, Yesus 

telah mengalahkan kuasa kejahatan! 
Adik-adik, antara ajaran Yesus 

pada Injil Hari Minggu ini ialah jan-
gan berebut atau terlalu mengingin-
kan kekuasaan.
Mari kita teladani peribadi Yesus, 

yang mempunyai kuasa atas ke-
hidupan, tetapi merendahkan diri 
dan menggunakan kuasa-Nya untuk 
memberkati, menghibur dan meny-
embuhkan mereka yang memerlukan! 

Salam Sayang
Auntie Melly 

Isi petak-petak ini dengan perkataan 
yang disediakan di bawah. 

Empat peristiwa Doa Rosari: Tahukah adik-adik empat peristiwa dalam doa rosari 
dan setiap misteriumnya. Lengkapkan misterium-misterium doa rosari pada 
gambar di bawah. Minta bantuan dari ibu bapa adik-adik ya. 
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PENAMPANG: Seramai 114 anak 
muda dari seluruh Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu keluar menghulurkan 
tenaga pada 25 Sept lalu, bagi mem-
bantu komuniti Kg Sugud yang masih 
mengalami keperitan akibat kejadian 
banjir besar baru-baru ini.

Program anjuran Komisi Belia 
Keuskupan Agung memanggil semua 
anak muda untuk terlibat di dalam 
kerja-kerja pembersihan Kg Sugud, di 
dalam Program ‘Youth Solidarity With 
Flood Victims’.  

Antara yang hadir adalah belia dari 
paroki-paroki di bawah Keuskupan 
Agung, dua orang belia dari Keusku-
pan Keningau, Aspiran CDC, Aspiran 
FSIC, Alumni Catholic Student Society 
dan beberapa individu yang datang se-
cara sukarela.

Sr Terry Loukang FSIC, Koordinator 
Komisi Belia, berkata program ini ada-

lah satu peluang bagi anak muda untuk 
bangkit dan bersaksi sebagai pengikut 
Kristus.

“Saksi bahawa kasih Kristus senan-
tiasa menyertai kita dalam apa keadaan 
sekalipun. Apa pun yang kita lakukan 
hari ini, kecil atau besar, kita memulia-
kan nama Tuhan kita Yesus Kristus,” 
kata Sr Terry.  

Anak-anak muda ini dibahagikan ke-
pada 13 kumpulan untuk membantu 
para penduduk di kawasan Sugud iaitu 
Konouvan, Tampasak dan Tinduuzon.

Para belia melihat, rumah-rumah 
di kawasan Tinduuzon masih sangat 
memerlukan banyak pembersihan 
manakala di kawasan Tampasak, ada 
beberapa rumah yang perlu diperbaiki 
akibat kerosakan teruk. Ada juga ru-
mah yang sudah bersih di bahagian 
dalam namun masih perlu pembersi-
han di bahagian luar.

Program ini juga menerima sokon-
gan daripada pihak yang prihatin 
dalam bentuk peralatan pembersi-
han seperti cangkul, penyapu, sekop, 
pengelap mop, kereta sorong, baldi 
dan plastik. Walaubagaimanapun, 
ada di antara mereka membawa alat 
pembersihan sendiri.

Kerja-kerja pembersihan dijalankan 
pada jam 9.00 pagi-3.00 petang. 

Turut hadir membantu adalah Fr 
Isidore Gilbert, Penasihat Rohani 
Komisi Belia dan Fr Rayner Bisius, 
Paderi Pembantu Paroki St Joseph Pa-
par yang juga berasal dari Kg Sugud 
sendiri.

Melihat kepada keadaan pada hari 
tersebut, masih banyak lagi yang per-
lu dibersihkan di dalam dan di luar 
rumah. 

Oleh itu, Komisi Belia  meneruskan 
program solidariti ini dalam ‘Youth 
Solidarity With Flood Victims 2.0’ pada 
2 Oktober, 2021.

Memandangkan kes jangkitan COV-
ID-19 masih lagi tinggi, maka pro-
gram solidairti belia ini mewajibkan 
setiap peserta telah menerima dua 
dos vaksin, sentiasa memakai pelitup 
muka sepanjang kerja pembersihan 
dan tidak dibenarkan berkumpul be-
ramai-ramai dalam satu tempat. — CS 

Anak muda Katolik KK tidak 
gentar ‘turun padang lumpur’

Pelukis Bonda Maria berbusana Kadazan  
kumpul dana bantu mangsa banjir 
KOTA KINABALU: Lukisan 
digital Bonda Maria berbusana 
tradisi kaum Kadazan Papar 
pernah tular di Facebook, be-
berapa bulan lalu. 

Pelukisnya, Eva Glen Robert, 
mendapat inspirasi tersebut 
setelah menyertai Sabah Youth 
Day-5 pada bulan Julai lalu.

Baru-baru ini, Eva yang juga 
mahasiswa kejuruteraan me-
kanikal di UiTM Shah Alam tel-
ah mengumumkan melalui Fa-
cebooknya untuk menjual mug 
dengan lukisan digital Bonda 
Maria berpakaian tradisi Sabah.

Terdorong untuk membantu 

mangsa banjir besar di kawasan 
Sugud, Penampang, Eva men-
jual mug-mug tersebut untuk 
menggumpul dana bantuan 
bagi mereka yang memerlukan 
akibat bencana banjir di ka-
wasan terjejas. 

Menurut Eva, jualan mug itu 
mendapat sambutan menggal-
akkan. Lebih 100 biji mug den-
gan lukisan Bonda Maria telah 
terjual. Eva telah menyalurkan 
wang tersebut ke akaun Paroki 
St Micheal, Penampang. 

Eva juga turut menjadi su-
karelawan dalam membantu 
membersihkan lumpur dan 

penyerahan barangan bantuan 
kepada para mangsa. 

Beliau berterima kasih dan 
amat bersyukur di atas sikap 
murah hati mereka yang telah 
membeli mug tersebut. 

Hujan lebat yang berterusan 
di Sabah sejak 21 Sept lalu men-
gakibatkan beberapa kawasan 
dan jalan utama ditenggelami 
air. Keluhan dan tangisan para 
mangsa banjir ini mendapat 
perhatian dari umat Gereja. 
Uskup Agung John Wong juga 
antara pemimpin yang turun 
padang menghulurkan ban-
tuan. 
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WASHINGTON: Pertemuan Sri Paus 
Fransiskus dengan Imam Besar Ayatollah 
Ali Al-Sistani, seorang ulama Muslim Sy-
iah yang terkemuka, pada Mac lalu, telah 
membantu memupuk perdamaian di Iraq, 
tetapi masih perlu terus “melabur” dalam 
dialog, demikian kata pemimpin-pem-
impin Kristian dan Islam dalam perbincan-
gan maya minggu ini. 

Perbincangan mengenai hubungan Kris-
tian-Muslim itu berlangsung pada 28 Sept 
lepas. 

Kardinal Blase Cupich dari Chicago, 
ketua bersama Dialog Katolik-Muslim Na-
sional, mengatakan para pemimpin agama 
perlu mengambil “risiko dialog” dalam ko-
muniti mereka sendiri, yang didorong oleh 
teladan Sri Paus Fransiskus dan Ayatollah.

Kardinal Cupich juga mengatakan baha-
wa beliau percaya beberapa orang Kristian 
di Amerika Syarikat tidak bertindak ber-
dasarkan prinsip-prinsip hubungan dengan 
agama lain, dan memperingatkan bahawa 

orang Kristian tidak boleh “membiarkan 
kekuatan politik menyerang pendirian Ka-
tolik kita.” 

Acara ini ditaja oleh Universiti George-
town melalui Pejabat Presidennya, Putera 
Alwaleed Bin Talal bagi Pusat Pemahaman 
Muslim-Kristian dan Berkley Center for 

Religion, Peace, and World Affairs.
Salah seorang panel, Fr George Toma, 

pemimpin Gereja Assyria Timur di 
Keuskupan Amerika Syarikat Timur men-
gatakan beliau dapat melihat perbezaan 
atau perubahan orang Kristian Iraq semasa 
lawatannya ke Iraq baru-baru ini.

Katanya, “Memang terdapat penga-
niayaan dan penderitaan. Namun selepas 
pertemuan Sri Paus dan ayatollah, keadaan 
lebih baik dan tenang.”

Panel lain, Imam Kashmir menegaskan 
bahawa para ulama dan pemimpin agama 
mempunyai peranan untuk menyokong 
rancangan jangka panjang bagi membantu 
orang Kristian pulang ke Iraq dan mereka 
memerlukan sokongan daripada pemerin-
tah Iraq, dan masyarakat antarabangsa.

Kardinal Louis Rafael Sako, pemimpin 
Gereja Katolik Chaldean di Iraq, baru-baru 
ini menyampaikan ucapan di Kongres Eka-
risti Antarabangsa, Budapest, mengatakan 
kunjungan apostolik Sri Paus ke Iraq dan 
dialognya dengan para pemimpin Muslim, 
telah mengubah suasana di Iraq.

“Bapa Suci menyentuh hati semua raky-
at Iraq dengan pesannya, terutama umat 
Islam. Dan sekarang, ada sesuatu yang 
berubah di kalangan penduduk,” katanya. 
— CNA

Pasca pertemuan Fransiskus, ayatollah 
buka jalan dialog, damai di Iraq 

YANGON: Kumpulan hak asasi manusia 
internasional mengecam kekerasan ter-
hadap minoritas Kristian di Myanmar yang 
dilakukan oleh militer dalam aksi represif 
terhadap penunjuk perasaan  di negara itu.

“Salah satu contoh terbaharu pengani-

ayaan terhadap orang Kristian adalah pem-
bunuhan seorang pendeta Baptis berusia 31 
tahun di Chin,” kata Benedict Rogers, ang-
gota senior  Christian Solidarity Worldwide 
untuk Asia Timur.

Pendeta Cung Biak Hum dari Gereja 

Baptis ditembak mati pada 18 September 
semasa cuba membantu memadamkan api 
yang disebabkan oleh pemboman artileri 
militer.

“Mereka tidak hanya membunuhnya, 
tetapi mereka juga memotong jari manis-
nya untuk mengambil cincin kahwinnya,” 
kata Rogers.

Rogers berkata demikian semasa webi-
nar Parlimen Eropah di Brussels, Belgium, 
pada 28 September.

Kumpulan advokasi Asosiasi Bantuan 
untuk Tahanan Politik melaporkan bahawa 
sehingga 27 September, sekurang-kurangn-
ya  1,136 orang telah maut akibat kega-
nasan militer. Dianggarkan ada 4,4 juta 
orang Kristian di Myanmar dengan sekitar 
750,000 umat Katolik.

ADF International, sebuah kumpulan 
bantuan undang-undang Kristian, mem-

perkirakan bahawa lebih dari 100,000 
orang Kristian yang tinggal di kem-kem 
pelarian di  Myanmar utara tidak diberikan 
akses untuk mendapat makanan dan rawa-
tan kesihatan.

Rogers mengatakan adalah penting untuk 
menyedari bahawa orang-orang Kristian 
telah menjadi sasaran militer yang selalu 
mengejar agenda nasionalis Buddha di My-
anmar.

“Saya kira pertanyaan untuk masa depan 
Myanmar, atau Burma, adalah: Apakah 
masyarakat multi-etnik, multi-agama yang 
dalam kenyataannya, dalam komposisinya, 
seperti itu? 

Atau apakah itu akan menjadi masyarakat 
Buddha Burma di mana etnik dan agama 
minoriti lain diperlakukan sebagai warga 
negara kelas dua?” soal Rogers. — LiCAS-
news.com 

Penganiayaan terhadap Kristian terus berlaku di Myanmar

KENINGAU: Komisi Migran Keuskupan 
Keningau ditubuhkan beberapa tahun yang 
lalu. Para migran yang datang untuk bekerja 
di sektor perladangan dan lain-lain bentuk 
pekerjaan adalah sebahagian besar merupa-
kan warga Indonesia.  

Pada mulanya di beberapa paroki, mereka 
mempunyai ketua sendiri yang mengatur 
kerohanian dan kebajikan umat mereka 
sendiri.  Para ketua ini akan memberi lapo-
ran kepada Majlis Dewan Paroki. Kami para 
Paderi dinasihati oleh Bapa Uskup agar 
senantiasa  mengintegrasi mereka kedalam 
paroki.  

Pada awalnya semuanya berjalan dengan 
lancar. Para Paderi tempatan hanya mem-
bantu memberi pelayanan Sakramen kepada 
mereka dan segala urusan dokumen gereja 
untuk perkahwinan dan Sakramen yang lain 
diurus oleh ketua  dan juga para Paderi dari 
Indonesia. 

Tahun berganti tahun timbul pula masalah 
dokumen palsu. Dari sinilah ketiga-tiga 
Keuskupan di Sabah membentuk sebuah 
sebuah tim iaitu Tim Penggerak Pelayanan 
Migran Sabah (TPPMS) agar kami di Sabah 
mempunyai SOP yang sama untuk memban-
tu para migran ini, khususnya untuk menda-
pat dokumen gereja khususnya status liber. 

Bersama dengan Tim ini, kami telah 

berkerjama seperti membuat MOU dengan 
beberapa Keuskupan di Indonesia. Dengan 
adanya MOU ini, beberapa garis panduan 
untuk melayani migran, misalnya memben-
tuk Migrant Desk di setiap Keuskupan agar 
segala urusan dokumen gereja dapat diurus 
dengan cepat dan berkesan.

Semuanya memang indah di dalam ker-
tas namun realitinya tidak semudah untuk 
mereka mematuhi SOP dan MOU itu. Lain 
padang lain belalangnya, lain orang lain pe-
nafsirannya. Ada yang mengatakan ia baik 
tetapi ada juga mengatakan semuanya itu 
menyusahkan.

Pada renungan saya, semuanya itu meru-
pakan cabaran di dalam menjalankan Misi 
Sosial. Migrasi sudah menjadi realiti yang 
tidak dapat dielakkan dalam perkembangan 
dunia zaman sekarang. 

Realiti ini sesungguhnya terasa di dalam 
Keuskupan di Sabah. 

Pada saya, kita tidak boleh menutup mata 
terhadap realiti migrasi yang setiap tahun 
bertambah.  Migrasi bukanlah soal sosial 
dan ekonomi semata-mata. 

Saya percaya inilah tanda-tanda zaman 
yang perlu bagi kita memahami kehendak 
Tuhan. Lebih-lebih lagi situasi pandemik 
sekarang, semakin ramai migran yang tidak 
mempunyai pekerjaan. Apa pula peranan 

kita untuk terus membantu mereka?
Bagi saya secara peribadi, para migran 

ini adalah juga saudara-saudari saya kerana 
mereka juga menyembah Tuhan.

“Isu migrasi dan respon terhadapnya mer-
upakan satu bidang pelayanan yang main 
diketengahkan oleh Gereja Katolik. 

Setiap tahun menerusi Perutusan Sri Paus 
sempena Hari Migran dan Pelarian Sedunia, 
Gereja mengingatkan bangsa manusia un-
tuk tidak melupakan mereka yang hidup di 
perantauan, yang  antaranya adalah mangsa 
kepada bermacam bentuk eksploitasi dan 
manipulasi orang-orang yang mengambil 
kesempatan atas keadaan mereka yang mu-
dah terancam (AMOS-3).

Marilah kita renungkan bersama. Pesan 

Sri Paus Fransiskus sempena Hari Migran 
dan Perantau Dunia tahun ini yang “mene-
kankan pentingnya perhatian kepada seluruh 
keluarga manusia melalui Gereja inklusif 
yang menjangkau dan mampu menciptakan 
persekutuan dalam keragaman.”

Di pihak Keuskupan pula, perlu ada kur-
sus-kursus pemantapan cara-cara pelayanan 
migran bagi mereka yang berminat, Pejabat 
Migran dan Migrant Desk perlu terus 
diperkukuhkan.  

Bagi migran pula, perlu ada di antara 
mereka menyertai Kursus Menjadi katekis 
agar ada di antara mereka yang membantu 
dalam pembinaan iman kanak-kanak mahu-
pun dewasa. — Contact person: Fr Gilbert 
Engan (Tel: 013-8510999)

Migrasi, tanda-tanda zaman untuk memahami kehendak Tuhan



Gereja diutus kepada para 
bangsa jadi Sakramen 
Keselamatan Sejagat
TAMBUNAN: Pada akhir tahun 60-an, ne-
gara kita mula didatangi migran dan mangsa 
perang untuk mencari perlindungan dan men-
cari kehidupan yang lebih baik. 

Seiring dengan berjalannya waktu, Gereja 
dihadapkan dengan berbagai pertanyaan dan 
cabaran. Kebimbangan muncul dari masalah 
tersembunyi yang menjadi konflik yang se-
makin panas dan bahkan berubah menjadi 
tindakan keganasan dan mencari keuntungan. 

“Ketika Aku menjadi orang asing, kamu 
memberi tumpangan”…(Mat.25:35). Setiap 
orang asing yang mengetuk pintu kita meru-
pakan kesempatan berjumpa Yesus Kristus 
yang menyamakan diri-Nya dengan orang-
orang asing yang disambut dan ditolak dise-
tiap masa (Bapa Suci Fransiskus,14 Januari 
2018 — Hari Migran Sedunia). 

Tuhan mempercayakan setiap orang yang 
terpaksa meninggalkan kampung halaman 
dan keluarga untuk mencari masa depan yang 
lebih baik. Membangun solidariti yang konk-
rit di kalangan para migran adalah satu tang-
gungjawab besar Gereja. 

Gereja dipanggil untuk menjawab masalah 
migran dengan kemurahan hati, cepat dan bi-
jaksana. 

 Menyedari akan situasi ini, maka CARI-
TAS dibawah bimbingan rohani Paderi Paro-
ki St.Theresa Tambunan mengambil langkah 
dalam membuka pintu kemanusiaan kepada 
umat migran melalui program pastoral, soli-
dariti dan pemantapan iman yang berterusan 
melalui:
1. Komuniti Migran St.Theresa Tambunan
Penubuhan Komuniti Migran bertujuan un-
tuk menyatukan semua umat migran Katolik 
di daerah ini khususnya di Paroki St.Theresa. 
Dengan adanya Komuniti ini, semua aktiviti 
pastoral dan kerohanian dapat diseragamkan 
dan dijalankan dengan lancar. 
2. Penglibatan keluarga migran dalam Ko-
muniti Kristian Dasar (KKD)
Dalam usaha untuk memantapkan iman umat 
migran, penginjilan melalui keluarga KKD 
diperkenalkan di komuniti ini untuk memban-
tu pemimpin gereja menjangkau umat. Umat 
migran yang mempunyai KKD dapat terlibat 
aktif dalam pelayanan di Komuniti Umat Ka-
tolik (KUK) – outstasi dan dalam beberapa 
komiti iaitu Legion Of Mary, Pelayan Umat, 
Katekis dan pelayanan belia.

3. Lawatan Misa dan Katekesis
Lawatan Paderi untuk mengadakan Misa dan 
katekesis adalah salah satu program konsist-
en di Paroki ini.

Misa dan katekesesi memberi ruang ke-
pada umat migran untuk mengenali lebih 
dekat para pemimpin gereja, berdialog dan 
mendapat penjelasan yang tepat terhadap isu-
isu semasa. 
4. Program Pastoral dan mencari Dana 
Tabung Pembangunan Gereja
Melalui penglibatan migran dalam program 
pastoral pada hari-hari perayaan Paroki, 
mereka dapat memahami bahawa ger-
eja adalah milik bersama dan setiap aktiviti 
kerohanian serta pencarian dana  dijalankan 
bersama. 
5. Pemberian Kasih kepada umat migran 
yang terkesan dengan Pandemik Covid-19
Umat migran adalah golongan paling terke-
san dengan Perintah Kawalan Pergerakan 
akibat penularan Covid-19 sejak 18 Mac 
2020. Ini kerana kebanyakan mereka tinggal 
di kebun-kebun majikan dan tidak mempu-
nyai kenderaan untuk mendapatkan bekalan 
makanan. 

Kawalan pergerakan juga menyebabkan 
para majikan yang tinggal di luar daerah, 
tidak dapat menghantar bekalan makanan 
kepada para pekerja migran. 

CARITAS melalui inisiatif Paderi Paroki, 
sedaya upaya mencari dana untuk menye-

diakan dan menghantar bekalan makanan ke-
pada umat migran. Selain itu, melalui usaha 
bersama CARITAS dan Komuniti Migran, 
umat migran turut mendapat sumbangan 
bekalan makanan daripada Konsulat Repub-
lik Indonesia, Kota Kinabalu Sabah.
6. Pendidikan
Selain Program Pendidikan yang disediakan 
oleh Konsulat Republik Indonesia, Gereja 
lokal turut membantu umat migran dalam 
pembimbingan Katekatikal bagi kanak-
kanak, remaja dan dewasa agar perkemban-
gan iman umat migran dapat dipantau dan 
mengikut standard SKM dan Katekatik ne-
gara Indonesia.
7. Membela hak dan martabat umat migran
Melindungi dalam kata lain adalah membela 
hak dan martabat umat migran. Perlindungan 
yang mencakup langkah dengan memberi 
maklumat (informasi) yang sahih sejak ke-
berangkatan mereka dari negara asal, awal 
ketibaan dan keberadaan di negara ini agar 
mereka terlindung daripada penipuan agensi 
pengambilan pekerja, aktiviti pemerdagan-
gan manusia dan penindasan majikan terha-
dap pekerja asing. Bagi umat migran bawah 
umur, keterlibatan mereka dalam pekerjaan 
harus dilindungi agar terhindar dari aktiviti 
eksplotasi dan risiko yang membahayakan 
pertumbuhan dan perkembangan hidup 
mereka secara normal. — CARITAS, Gereja 
St.Theresa Tambunan, Sabah

Pada akhir abad 
ke-12 dan awal 

a b a d  k e - 1 3 ,  S t 
Dominikus menyeru, 
mempromosi dan 
mendorong semua 
orang untuk berdoa 
Rosari.

Pada ketika itu, St. 
Dominikus  amat 
sedih kerana penu-
laran ajaran sesat, 
Albigensia.

Bersama dengan 
Ordo Pengkhotbah 
yang baru didirikannya, St Dominikus berjuang 
menghentikan ajaran sesat yang berbahaya 
tersebut dengan memohon bantuan Santa 
Perawan Maria. Menurut lagenda, Bonda 
Maria telah meminta orang kudus itu untuk  
menyebarluaskan doa Rosari. 

St. Dominikus mentaati keinginan Bonda 
Maria dan berjaya menghentikan ajaran sesat 
tersebut. 

Rosari adalah sebuah devosi yang amat 
sederhana, yang dapat dilakukan oleh semua 
orang dan dapat diucapkan di mana sahaja serta 
pada bila-bila masa. 

Melalui doa ini, kita mendoakan doa Bapa 
Kami, sepuluh Salam Maria serta Kemuliaan 
sambil merenungkan peristiwa-peristiwa besar 
yang terjadi dalam hidup Yesus dan Maria. 
Dengan cara demikian, kita semakin dekat serta 
akrab dengan Yesus dan Bonda-Nya yang 
kudus. Kita berusaha untuk meneladani hidup 
mereka yang kudus.

Antara orang kudus yang pernah mengalami 
kekuatan doa rosario ialah St Bernadette, tiga 
orang kanak-kanak dari Fatima dan Sri Paus V 
yang menetapkan Pesta Santa Perawan Maria 
Ratu Rosario dalam kalendar liturgi Gereja. 
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Kenali 
Santo Anda 
SP Maria Ratu 

Rosario
~ 7 Oktober ~

St Simeon 
~ 8 Oktober ~ 

Simeon yang kudus hidup pada abad per-
tama.   Orang kudus tersebut telah lama 

menunggu dengan sabar akan jawaban per-
mohonannya kepada Tuhan bahawa dia ingin 
hidup sehingga melihat Sang Mesias, Juru Se-
lamat dunia.

Dalam Injil Lukas 
bab dua, semasa Yosef 
dan Maria membawa 
Bayi Yesus ke Bait 
Tuhan di Yerusalem 
mereka telah bertemu 
dengan Simeon. Sime-
on memandang mata 
Sang Bayi dan mera-
sakan gelojak sukacita 
memenuhi hatinya. 

Dia menggendong Yesus dalam pelukannya, 
kemudian mendukung-Nya dengan sukacita 
dan dia tahu, Bayi itu adalah Sang Mesias. 
Lalu Simeon  berdoa: “Sekarang, Tuhan, bi-
arkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai 
sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab 
mataku telah melihat keselamatan yang dari 
pada-Mu, yang telah Engkau sediakan di ha-
dapan segala bangsa.”

Maria dan Yosef saling berpandangan ker-
ana terkejut dengan doa Simeon. Kemudian 
Simeon berpaling kepada Maria, dengan se-
dih dia berkata, “Dan suatu pedang akan men-
embus jiwamu sendiri.”

Maria tidak mengerti apa yang dimaksud-
kannya, dan dia berdoa kepada Tuhan untuk 
memohon kekuatan. 

RANAU: Seorang paderi di paroki Ranau 
berasa kesal kerana pada zaman moden ini, 
masih ada pihak yang kejam dan tidak mem-
bayar upah atau melayan para migran den-
gan sewajarnya.

Fr Ncholas Stephen, Paderi Paroki St 
Peter Claver, memimpin Misa Kudus Hari 
Minggu Biasa ke-26 serta Hari Migran dan 
Pelarian peringkat Paroki Ranau pada 26 
Sept lalu bersama Fr Max, Fr Francis Tsen 
dan Fr Ned Columba.  

Memetik ketiga-tiga pembacaan Sabda 
pada hari tersebut, Fr Nick mengatakan ba-
hawa sikap prejudis, menghakimi dan iri hati 
terhadap orang-orang asing sudah ketara se-
jak zaman Nabi Musa lagi.

Menurut Fr Nick, Tuhan tidak me-
nyelamatkan segolongan umat sahaja tetapi 
karya kasih dan keselamatan-Nya men-
jangkau semua orang di dunia. Dan Tuhan 
berhak untuk memberikan roh-Nya kepada 

sesiapa sahaja. 
“Jangan berasa terancam dengan kehad-

iran orang-orang migran atau melayani 
mereka dengan buruk. Para migran ini bi-
asanya datang ke negara kita kerana demi 
kelangsungan hidup, mahu melarikan diri 
dari peperangan, kemiskinan dan sebagain-
ya.”

“Mari kita lihat kebaikan-kebaikan yang 
dibawa oleh para migran. Selalunya mereka 

melakukan pekerjaan yang tidak dimahukan 
oleh orang tempatan. Dalam penyebaran 
Khabar Gembira, mereka membina kerajaan 
Tuhan meskipun di tempat-tempat terpencil 
misalnya estet. Mereka mendirikan komunti-
komuniti Kristian dan chapel demi menerus-
kan misi Kristus di dunia,” kata Fr Nick. 

Gereja Katolik merayakan Hari Minggu 
Migran dan Pelarian Sedunia ke-107 dengan 
tema “Menuju ‘kita’yang Lebih Luas.”

Paderi kesal migran dipinggirkan, upah tidak dibayar 

Salah satu aktiviti rohani sebelum pandemik yang melibatkan migran di salah sebuah 
Paroki di Keuskupan Keningau. 



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 3, 2021 

Bersikap ‘inklusif’ 
dalam hal menggereja

KOTA KINABALU: Bersikap 
‘inklusif’ dalam hal menggereja 
merupakan kata kunci utama pada 
homili Bapa Uskup Agung John 
Wong semasa merayakan Misa Ku-
dus Hari Minggu Migran dan Peran-
tau pada 26 September yang lalu. 

Misa Kudus yang dirayakan di 
Vianney Home, Penampang bersa-
ma-sama dengan para ahli Komisi 
Migran dan Perantau Keuskupan 
Agung Kota Kinabalu (ACMI) tu-
rut disiarkan secara langsung mela-
lui laman youtube Belia Keuskupan 
Agung Kota Kinabalu.

Jelas Bapa Uskup Agung John, 
“Kita harus mempunyai semangat 
yang ‘menerima, memahami dan 
bekerjasama’ demi membangunkan 
Kerajaan Tuhan di dunia ini.” Tam-
bahnya lagi, semua orang —tidak 
kira bangsa, agama atau komuniti 
— adalah merupakan anak-anak 
Tuhan kerana setiap manusia itu 
tercipta dalam gambar dan wajah 
Penciptanya.

Sambil mengupas pesanan dari 
bacaan mingguan pada hari tersebut, 

tentang sikap ‘esklusif’ yang ada 
pada kalangan umat Israel dan juga 
dikalangan para Rasul, 

Uskup Agung John menyatakan 
bahawa Roh Tuhan bekerja dan 
hadir pada setiap orang dan bukan 
hanya pada orang orang tertentu. 

“Tidak ada satu orang, atau satu 
komuniti, atau satu bangsa, atau satu 
agama yang istimewa di hadapan 
Tuhan kerana semua manusia itu 
sama martabatnya di hadapan Tu-
han,” jelasnya.

Seterusnya, dalam pesanannya 
sempena Hari Minggu Migran dan 
Perantau ke-107, prelatus itu meny-
atakan bahawa beliau sedar tentang 
kerinduan para golongan migran 
yang mahu merayakan Misa Kudus 
atau sakramen yang lain, setelah 
sekian lama ‘terpisah’ dan meny-
endiri akibat dari kesan pandemik 
Covid-19. 

Sambil memaklumkan yang Ger-
eja akan dibuka semula dalam masa 
yang terdekat dan menyeru para mi-
gran agar berusaha menyertai per-
ayaan Misa Kudus di gereja-gereja, 

beliau juga mengingatkan umat un-
tuk sentiasa patuh kepada SOP yang 
ada, bagi keselamatan bersama. 

“Dari perkongsian yang saya 
telah dengar...pandemik ini telah 
membawa pelbagai keresahan dan 
kesulitan kepada banyak keluarga. 
Ada di antaranya yang di luar ke-
mampuan Gereja untuk membantu. 
Kita mohon agar Tuhan campur tan-
gan dalam krisis ini  dan memberi 
ketabahan kepada para keluarga,” 
jelasnya.

Tambahnya, pandemik, banjir 
dan tanah runtuh yang teruk mel-
anda beberapa kawasan di Sabah  
membawa kesan kepada semua 
orang, tidak kira apa bangsa atau 
agama. “Oleh itu, dengan semangat 
solidariti, prihatin dan belas kasihan, 
marilah kita saling mabantu di saat 
yang amat mencabar ini. Marilah 
kita belajar menghulurkan  tangan 
dan merangkul semua dalam per-
buatan kita, tanpa  membezakan 
warna kulit,  budaya, kepercayaan, 
status ataupun kewarganegaraan,” 
seru prelatus itu.— Peter Zeter 

KENINGAU: Rasa syukur dan 
sukacita menjelang Ulang Ta-
hun Perdana Radio Online Keki-
taanFM pada 3 Okt, dimulakan 
dengan Tridum pada 28-30 Sept.

Hari pertama Tridum dimulakan 
dengan doa rosari yang dipimpin 
oleh Fr Bonaventure Unting. Hari 
kedua pula dipimpin oleh Fr Da-
vid Gasikol yang memimpin Doa 
Kerahiman Ilahi. Pada hari ketiga 
Tridum, diadakan Saat Teduh 
yang dipimpin oleh Uskup Cor-
nelius Piong. 

Ketiga-tiga devosi ini disiarkan 
secara langsung dalam talian. Hari 
pertama dan kedua disiarkan dari 
studio KekitaanFM manakala ke-
muncak Tridum diadakan di De-
wan Solidariti.

“Ramai yang kecewa dengan 
keadaan pandemik sekarang ker-
ana tidak dapat menjalani hidup 
normal seperti dahulu,” kata Fr 
David Gasikol pada malam kedua 
Tridum.

Paderi itu mengajak umat agar 
terus bersyukur dan menegaskan, 
“Tuhan tidak pernah dikalahkan 
oleh penyakit. Dengan inspirasi-
Nya, tercetus ilham untuk memu-
lakan radio online yang dinama-
kan oleh Bapa Uskup Cornelius, 
sebagai KekitaanFM, setahun 
lalu.”

“Melalui Kekitaan FM, umat 
terus dapat terus berinteraksi, ber-

sosial dan mengikuti pembentu-
kan serta pemantapan iman mela-
lui Kekitaan FM.”

“KekitaanFM yang meskipun 
baru setahun jagung tetapi ia ump-
ama malaikat kecil yang ‘berki-
cau’ akan Firman Tuhan, memberi 
penghiburan, mendekatkan kita 
dengan para pemimpin Gereja 
serta membincangkan pelbagai 
isu rohani yang menarik,” kata Fr 
David Gasikol. 

Pada hari terakhir Tridum yang 
diisi dengan upacara Saat Teduh, 
Uskup Cornelius melalui homilin-
ya, mengingatkan para penyampai 
Radio KekitaanFM agar sentiasa 
bekerjasama dan bersatu dengan 
Yesus. 

Tegasnya, “Dalam pelayanan, 
kesatuan dan kebersamaan den-
gan Yesus harus diutamakan. Tan-
pa Yesus, kuasa kejahatan akan 
masuk perlahan-lahan sehingga 
boleh merosakkan persahabatan 
atau semangat tim.”

Pada 3 Oktober tahun lalu,  
Keuskupan Keningau melakar 
satu lagi sejarah di mana Ra-
dio Online Katolik pertama di 
Keuskupan itu berjaya dilancar-
kan. 

Penubuhan radio online itu ada-
lah selaras dengan keperluan ro-
hani umat pada musim pandemik 
yang menyebabkan Gereja ditutup 
dan aktiviti rohani ditangguhkan.

Tridum untuk Ulang Tahun 
perdana KekitaanFM

Peranan keluarga dalam mewartakan Tuhan ke seluruh bumi
KUALA LUMPUR: Seluruh dunia menge-
luh dan merintih untuk dibebaskan dari 
keadaan pandemik ini. Bukan setakat itu, 
pencemaran air, penebangan hutan belantara, 
pemusnahan habitat flora dan fauna, di mana 
semua itu dilakukan dalam nama “pemban-
gunan”. Percabulan hak asasi, perdagangan 
manusia, pembunuhan, eksploitasi, serta 
dosa-dosa lain yang dilakukan oleh manusia 
sesama manusia, menunjukkan bahawa ma-
nusia tidak menghargai ciptaan Tuhan.

Sesuai dengan tema pelayanan Pastoral Se-
menanjung Malaysia bagi bulan September, 
iaitu “Seluruh Bumi Mewartakan Tuhan”, 
Komisi Kehidupan Keluarga Keuskupan 
Agung Kuala Lumpur telah menganjurkan 
Webinar dalam talian pada 18 September 
lalu. 

Webinar pada kali ini membicarakan per-
anan keluarga dalam mencintai, menghargai 
dan menghormati setiap ciptaan Tuhan, sama 
ada sesama manusia mahupun bumi, rumah 
kita bersama.  

Sesi webinar dikendalikan oleh Father 
John Anandan dan pasangan suami-isteri, 
Edwin Asa-Rose Lungan serta pasangan 
Egbert-Elena. 

Fr. John Anandan merupakan paderi Ka-
pusin sejak 41 tahun dahulu, kini melayani 
sebagai Pembimbing Ordo OFM Cap di St. 
Felix of Cantalice Friary di Tanjung Bun-
gah. Pasangan Edwin dan Rose merupakan 
pasangan suami-isteri yang telah lama mel-
ayani di Keuskupan Kuala Lumpur manaka-

la pasangan Egbert dan Elena aktif melayani 
di Gereja Divine Mercy, Shah Alam. 

Sesi ini dimulakan dengan perkongsian 
mengenai kisah penciptaan oleh Fr. John. 
Beliau menerangkan tentang Tuhan telah 
menciptakan makhluk yang ada di bumi 
namun semua ini dihancurkan kerana dosa. 
Dosa mengakibatkan kita terpisah dari Tu-
han, namun  Tuhan tetap mengasihi kita se-
hingga Dia mengutuskan putera-Nya yang 
tunggal untuk menebus dosa kita. 

Walaupun Yesus telah membebaskan kita, 
kita masih mempunyai kecenderungan untuk 
melakukan dosa, kita terbelenggu dengan 
kegelapan sehingga kita tidak dapat hidup 
sebagai anak-anak kesayangan Tuhan untuk 
saling menghormati antara satu sama lain 
dan menghormati segala ciptaan Tuhan. 

Di sini, peranan keluarga amat penting 
dalam mewartakan kemuliaan Tuhan, kerana 
dari keluargalah kita melangsungkan ke-
beradaan manusia. 

Ibubapa bertanggungjawab mendidik 
anak-anak untuk belajar menghargai, meng-
hormati, mencintai dan mengasihi antara 
satu sama lain, bukan sahaja dengan manu-
sia, tetapi juga semua ciptaan.

Bagi memastikan anak-anak mengasihi 
ciptaan Tuhan, ibu bapa terlebih dahulu perlu 
menunjukkan contoh dan teladan yang baik. 

Disebabkan didikan dan amalan keluarga, 
ia menjadi inspirasi hebat kepada Fr John 
untuk menyahut panggilan Tuhan menjadi 
Paderi! — Egbert & Elena 

Anggota ACMI bergambar bersama Uskup Agung John Wong dan Fr Ambrose Atang (Penasihat rohani ACMI). 


