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Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, 
kerana mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. 
Tetapi, kerana Ia tetap selama-lamanya, imamat-Nya tidak 
dapat beralih kepada orang lain. Kerana itu, Ia sanggup juga 
menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia 
datang kepada Tuhan.

Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Pengantara mere-
ka.  Sebab Imam Besar  yang demikianlah yang kita perlukan: 
iaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda ...

Ibrani 7: 23-26 

ROMA: Tahun ini, Vatikan telah memu-
tuskan sekali lagi untuk memberikan in-
dulgensi pleno kepada umat Katolik yang 
mengunjungi tanah perkuburan untuk ber-
doa bagi orang mati pada mana-mana hari 
dalam bulan November.

Dalam tahun biasa, Gereja hanya mem-
berikan indulgensi pleno ini untuk jiwa-
jiwa di Api Penyucian kepada mereka yang 
berdoa di tanah perkuburan pada 1-8 No-
vember, minggu Hari Raya Para Arwah. 

Pada tahun lalu,  Penitensaria Apostolik, 
telah mengeluarkan dekri yang memper-
panjang indulgensi pleno tertentu di tengah-
tengah kebimbangan tentang mengelakkan 

perhimpunan besar orang di gereja atau 
tanah perkuburan akibat pandemik COV-
ID-19.

Ini termasuk indulgensi pleno pada 2 No-
vember yang boleh diterima oleh seorang 
jiwa, dengan mengunjungi gereja atau men-
gucapkan doa dan berdoa Bapa Kami serta 
Syahadat Para Rasul, yang boleh dilakukan 
bila-bila hari dalam bulan November.

Indulgensi penuh, yang melepaskan se-
mua hukuman sementara kerana dosa, harus 
disertai pelepasan penuh dari dosa. 

Seorang Katolik yang ingin memperoleh 
indulgensi penuh harus juga memenuhi 
syarat indulgensi, iaitu mengaku dosa, me-

nerima Ekaristi, dan berdoa untuk intensi 
Sri Paus. 

Sakramen Pengakuan dan menerima Eka-
risti boleh dilakukan  sehingga kira-kira 20 
hari sebelum atau selepas tindakan indul-
gensi. 

Dengan dekri untuk situasi pandemik, 
bagi mereka yang tidak dapat meninggal-
kan rumah, seperti orang sakit dan orang 
tua, masih boleh mendapatkan kelonggaran 
dengan membaca doa bagi arwah di hada-
pan imej Yesus atau Perawan Maria.

Mereka juga mesti menyatukan diri 
mereka dengan umat Katolik yang lain se-
cara rohani, terlepas sepenuhnya daripada 

dosa, dan mempunyai niat untuk memenuhi 
syarat-syarat biasa secepat mungkin. 

Menurut Katekismus Gereja Katolik 
1032, orang yang beriman telah menghor-
mati dan mendoakan orang mati sejak za-
man awal agama Kristian.

“Sudah sejak zaman dahulu Gereja 
menghargai peringatan akan orang-orang 
mati dan mempersembahkan doa-doa, teru-
tama korban Ekaristi untuk mereka, supaya 
mereka disucikan dan dapat memandang 
Tuhan dalam kebahagiaan. Gereja juga 
menganjurkan amal, indulgensi, dan karya 
penitensi demi orang-orang mati (KGK 
1032). — CNA 

November ini, Katolik dapat terima Indulgensi bila 
kunjungi kubur untuk berdoa bagi para arwah 

Sri Paus tegur birokrasi yang 
menghalang  pertumbuhan 
KOTA VATIKAN: Kein-

dahan iman datang dari-
pada keterbukaan hati 

seseorang untuk mencintai, bu-
kannya  sekadar mematuhi pera-
turan, kata Sri Paus Fransiskus. 

Begitu juga keinginan untuk menerima 
rahmat Roh Kudus, terutamanya dalam 
sakramen-sakramen. “Keinginan menerima 
rahmat Roh Kudus selalu dikekang oleh 
birokrasi. Akibat birokrasi umat terhalang 
kepada rahmat Roh, yang mendorong perto-
batan hati,” kata Bapa Suci pada 27 Oktober 
semasa menyampaikan katekesis mingguan 
untuk umat awam. 

 “Sudah berapa kali kita – paderi atau 
uskup – telah membuat banyak aturan bi-
rokrasi dalam pelayanan sakramen, dalam 
mengalu-alukan orang ramai, sehingga 
orang putus asa dan meninggalkan pejabat 
paroki atau Gereja. Ini menyebabkan umat 
terhalang menerima kuasa Roh yang mem-
perbaharui dan menyegarkan jiwa,” kata 
Uskup Roma itu. Pada hari Rabu itu, Sri 
Paus menerima sambutan hangat daripada 
ramai penziarah di dewan Paul VI di mana 
mereka bertepuk tangan dan menyanyi den-
gan kuat. 

Sangti Papa Fransiskus meneruskan siri 
katekesisnya tentang Surat Sto Paulus ke-
pada Jemaat di Galatia, memfokuskan pada 
buah-buah Roh seperti yang dikatakan oleh 
Sto Paulus iaitu “kasih, sukacita, damai 
sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, 
kelemahlembutan dan penguasaan diri.”

Katanya, “Sto Paulus mengingatkan 
orang Galatia bahawa kematian dan kebang-
kitan Kristus harus menjadi pusat iman sese-
orang” seraya mengingatkan tentang godaan 
mempertahankan agama dengan kepatuhan 
peraturan dan tradisi semata-mata.”

Uskup Roma itu juga menyatakan bahawa 
godaan yang sama wujud hari ini, dan “ra-
mai yang masih menumpukan ritual dan aja-
ran agama daripada mendakap cinta Tuhan 
dengan segenap jiwa mereka.”

“Bukankah ini godaan untuk menga-
nut fundamentalis baharu?” soal Sri Paus. 
“Inilah jalan yang diikuti oleh mereka yang 
takut untuk maju, mereka mundur kerana 
berasa cara demikian lebih selamat.”

Bagi Sri Paus, gereja yang hanya mengi-
kuti “perintah atau visi moral” menyebab-
kan  buah sejati cinta tidak dapat menjadi 

subur. Hanya dengan buah cinta sejati yang 
dipupuk oleh doa dapat mengalirkan damai 
dan kesaksian penuh sukacita. 

“Jika hidup rohani kita kering dan ditimpa 
pelbagai masalah, ambillah nasihat Paulus 
dan tempatkan diri kita di hadapan Kritsus 
yang disalibkan kerana Dialah yang men-
gubah hati; bukan sumbangan atau perkara 
yang kita lakukan sebaliknya karya Roh Ku-
dus yang mengubah hati kita!”

Amaran Sto Paul tentang “perbuatan 
daging,”, Bapa Suci menerangkan bahawa 
rasul itu bukan merujuk kepada “sesuatu 

yang salah atau buruk tentang tubuh manu-
sia kita,” tetapi merupakan amaran bahawa 
tumpuan semata-mata pada “naluri duni-
awi” boleh menutup pintu  kepada Roh yang 
mengangkat kita dan membuka kita kepada 
Tuhan dan orang lain.”

“Setiap kita, umat Kristian mempunyai 
tanggungjawab besar untuk mewartakan 
Kristus yang disalibkan dan bangkit dam di-
hidupkan oleh nafas roh cinta. Kerana Cinta 
inilah sahaja yang memiliki kuasa untuk me-
narik dan mengubah hati manusia,” kata Sri 
Paus. — CNS

Kanak-kanak menyambut kehadiran Sangti Papa Fransiskus di Dewan Paul VI pada 27 Oktober, 2021. Gambar: CNS/Paul Haring. 



Tuhan hadir di kalangan mereka 
yang kita anggap ‘asing’

Tiada orang yang dapat bergan-
tung kepada diri sendiri, kata 

John Doe, yang menulis kata-kata 
ini empat abad yang lalu dan ia 
adalah benar sekarang seperti dahu-
lu, kecuali kita tidak memper-
cayainya lagi.

Hari ini semakin ramai daripada 
kita mula mentakrifkan siapa  kelu-
arga nuklear kita dan memilih ling-
karan kawan yang dipilih dengan 
teliti serta semakin selektif tentang 
siapa yang dibenarkan berada ‘di 
pulau kita’, di dalam lingkungan 
rakan kita, dan ke dalam kalangan 
mereka yang dianggap patut dihor-
mati.

Kami mentakrifkan dan melind-
ungi pulau idiosinkratik kita dengan 
ideologi tertentu, pandangan politik, 
pandangan moral,  jantina, dan pan-
dangan agama. Sesiapa sahaja yang 
tidak berkongsi pandangan atau 
spendapat dengan kita,  tidak dialu-
alukan dan tidak layak untuk masa 
dan untuk mendapat penghormatan 
daripada kita. 

Apatah lagi, media kontemporari 
memainkan perkara ini. Di sebalik 
ratusan saluran televisyen arus per-
dana yang perlu kita pilih, masing-
masing mempunyai agenda tersend-
iri, kita mempunyai media sosial di 
mana setiap daripada kita boleh 
mencari ideologi, politik, dan pers-
pektif moral dan agama yang tepat 
yang memupuk, melindungi, dan 
mengasingkan ‘pulau ‘kita dan 
menjadikan rumpun nuklear kecil 
kita, satu daripada sara diri, eksklu-

sif dan tidak bertoleransi.
Hari ini kita semua mempunyai 

alat untuk menyalurkan media 
sehingga kita menemui “kebenaran” 
yang kita suka. Kami telah melang-
kah jauh dari zaman Walter 
Cronkite, seorang jurnalis yang 
selalu menyampaikan kebenaran 
yang boleh dipercayai. 

esan ini ada di mana-mana, begitu 
juga dengan polarisasi yang sema-
kin pahit,  yang semakin kita alami 
berbanding isu politik, moral, eko-
nomi dan agama di dunia kita.

Kita mendapati diri kita hari ini 
berada di ‘pulau-pulau’ yang beras-
ingan, tidak terbuka untuk menden-
gar, kurang menghormati, atau ber-
dialog dengan sesiapa yang bukan 
sependapat dengan kita. Sesiapa 
yang tidak bersetuju dengan kita,  
tidak layak untuk masa kita, telinga 
kita dan rasa menghormati daripada 
kita; ini nampaknya sikap popular 
hari ini.

Kita melihat sebahagian daripada 
ini dalam bentuk-bentuk tertentu 
dalam Budaya Batal dan kita meli-
hat sebahagian besar daripadanya 
dalam wajah nasionalisme yang 
semakin keras dan lebih berpihak 
kepada bangsa sendiri di keban-
yakan negara hari ini. Apa yang 
asing tidak dialu-alukan. Kita tidak 
mahu berurusan dengan apa-apa 
yang bertentangan atau mencabar 
etos kita. 

Apa yang salah dengan itu? 
Hampir semuanya. Tidak kira sama 
ada kita melihat ini dari perspektif 

alkitabiah dan Kristian atau sama 
ada kita melihatnya dari sudut kesi-
hatan dan kematangan manusia, ini 
adalah salah.

Secara alkitabiah, ia jelas. Tuhan 
memasuki kehidupan kita dengan 
cara yang istimewa dan penting, 
Dia selalu datang melalui “orang 
asing”, melalui apa yang asing, 
melalui yang berbeza dengan kita, 
melalui apa apa yang lain, dan 
melalui apa yang mensabotaj 
pemikiran kita dan menghancurkan 
jangkaan kita yang telah dirancang 
sebelumnya. Wahyu biasanya 
datang kepada kita secara mengejut, 
iaitu, dalam bentuk yang bukan kita 
fikirkan. 

Ambil contoh inkarnasi itu sendi-
ri. Selama berabad-abad orang 
menantikan kedatangan seorang 
mesias, tuhan dalam daging manu-
sia, yang akan mengalahkan dan 
menghina semua musuh mereka 
dan menawarkan keselamatan 

untuk mereka, mereka bersungguh-
sunggu dan setia berdoa untuk ini, 
dengan penuh kehormatan dan 
kemuliaan. Mereka berdoa dan 
menjangkakan seorang yang 
berkuasa super, tetapi apa yang 
mereka dapat? Bayi yang tidak ber-
daya terbaring di atas jerami. 
Wahyu berfungsi seperti itu. Itulah 
sebabnya Sto. Paulus memberitahu 
kita untuk sentiasa mengalu-alukan 
orang yang tidak dikenali kerana 
orang asing itu boleh menjadi 
malaikat yang menyamar.

Saya pasti, kita semua, pada satu 
ketika dalam hidup kita secara 
peribadi mempunyai pengalaman 
bertemu malaikat yang menyamar 
dalam diri orang asing yang mung-
kin kita sambut dengan sedikit 
keengganan dan ketakutan. Saya 
tahu dalam hidup saya sendiri, ada 
kalanya saya tidak mahu mengalu-
alukan orang atau situasi tertentu ke 
dalam hidup saya.

Saya tinggal dalam komuniti 
religius di mana anda tidak boleh 
memilih dengan siapa untuk tinggal 
bersama.  

Anda mendapat “keluarga segera  
dan (tetapi untuk beberapa pengec-
ualian apabila terdapat disfungsi 
klinikal) memilih mereka yang 
‘sekepala’ bukanlah kriteria dalam 
hidup berkomuniti religius. 

Saya selalu terpaksa hidup dalam 
komuniti dengan seseorang yang 
jika boleh, dielakkan daripada ber-
sahabat atau menjadi rakan kolej, 
atau berharap dia bukan jiran saya 

atau ahli keluarga saya. Tetapi, apa 
yang mengejutkan saya, selalunya 
orang yang saya sangat mahu jauhi, 
dipilih untuk tinggal bersama saya, 
dan orang itu menjadi sarana rahmat 
dan transformasi dalam hidup saya.

Lebih-lebih lagi, ini juga berlaku 
dalam kehidupan saya secara 
umum. Saya sering mendapati diri 
saya dirahmati oleh sumber yang 
paling tidak mungkin, tidak dijang-
ka, yang  pada mulanya tidak 
diingini. Diakui, ini tidak selalunya 
dilalui tanpa rasa sakit. Apa yang 
asing, apa yang berbeza, boleh men-
jengkelkan dan menyakitkan untuk 
masa yang lama sebelum rahmat 
dan wahyu itu meresap masuk, teta-
pi itulah yang membawa rahmat.

Itulah cabaran kita sentiasa, 
walaupun terutamanya hari ini apa-
bila begitu ramai di antara kita 
berundur ‘di pulau’ buatan kita 
senediri, membayangkan jika ter-
paksa atau bertemu dengan orang 
yang tidak disukai sebagai malang, 
dan kemudian merasionalkannya 
dengan kepercayaan palsu, nasion-
alisme palsu, dan idea palsu tentang 
apa yang membentuk kematangan. 
Ini adalah salah dan berbahaya. 
Terlibat dengan orang lain sesung-
guhnya boleh mematangkan dan 
memberikan kita banyak rahmat. 
Tuhan berada dalam orang asing, 
dan oleh itu kita menyimpang dari 
laluan rahmat besar apabila kita 
tidak membenarkan orang asing 
masuk ke dalam hidup kita. — 
Hakcipta Terpelihara 1990-2021, 

Bacaan pertama hari ini mengin-
gatkan bangsa Israel akan per-

intah untuk mengasihi Tuhan den-
gan segenap hati, segenap jiwa, 
segenap kekuatannya. Dan selan-
jutnya Injil Markus melengkapinya 
dengan penegasan, bahawa di 
samping perintah kasih kepada 
Tuhan setiap orang harus memiliki 
dan melaksanakan juga perintah 
kasih kepada sesama manusia. 

Dan ditegaskan bahawa kedua-
dua perintah kasih itu tidak ter-
pisah.  Yesus menegaskan, bahawa 
kesungguhan iman dan kasih kita 
kepada Tuhan, dan hubungan kita 
dengan Kristus yang autentik, 
harus diukur dan dinilai dengan 
kesungguhan kasih kita kepada ses-
ama!          

Dalam Kitab Suci (KS) orang-
orang ahli Taurat sering dilihat dan 
dikenal oleh orang Yahudi pada 
zaman Yesus sebagai orang-orang, 
yang menurut pandangan dan sikap 
hidup mereka dianggap termasuk  
golongan kaum Farisi. 

Mereka ini mengenal KS dengan 
baik, sangat menghafal KS dengan 
baik,  namun hanya menurut huruf-
nya, dan hanya dalam hal-hal yang 
berhubungan dengan Tuhan, atau 

hal ibadat atau hal keagamaan. 
Tetapi dalam hubungan mereka 
secara manusiawi dengan sesama, 
banyak bertentangan dengan isi 
atau tujuan perintah-perintah 
Tuhan, yang tercantum dalam KS 
yang mereka kenal.

Mereka itu sebagai ahli Taurat 
dan Rabbi, sebagai pengajar Taurat, 
selalu menunjukkan mutlak pent-
ingnya perintah-perintah Perjanjian 
Lama (PL). Dan kaum Farisi 
memastikan adanya 613 perintah 
dalam Taurat (yakni di dalam keli-
ma buku pertama dalam PL). Dari 
613 buah itu 248 adalah perintah 
positif ("kamu harus…"), dan 365 
perintah negatif ("kamu jan-
gan…"). Inilah latar belakang per-
tanyaan fundamental yang disam-
paikan oleh seorang ahli Taurat 
kepada Yesus: “Perintah manakah 
yang paling utama?”

Kasih kepada Tuhan dan sesama 
sebagai kewajiban melaksanakan 
perintah Tuhan bukanlah dari Yesus 
aslinya. Sebab itu sudah ada dalam 
Perjanjian Lama.  Kekhususannya 
yang ditambahkan oleh Yesus 
ialah, bahawa kedua-dua perintah 
itu adalah sama nilainya! Dia men-
egaskan, bahawa kita tidak dapat 

memperhatikan dan melaksanakan 
hanya salah satu di antaranya tanpa 
melakukan yang lain! 

 Ajaran tentang kasih alkitabiah 
itu ditegaskan oleh Gereja antara 
lain dalam  dokumen Konsii 
Vatikan II tentang Gereja (Lumen 
Gentium/LG 42) ini: “Tuhan itu 
kasih, dan sesiapa tetap berada 
dalam kasih, dia tinggal dalam 
Tuhan dan Tuhan tinggal dalam 
dia” (1 Yoh 4:16). 

Adapun Tuhan mencurahkan 
cinta kasih-Nya ke dalam hati kita 
melalui Roh Kudus yang dikurni-
akan kepada kita (lih. Rom 5:5). 
Maka dari itu kurnia yang pertama 
dan paling perlu ialah cinta kasih, 
yang membuat kita mencintai 
Tuhan melampaui segalanya dan 
mengasihi sesama demi Dia.” 

“Sebab cinta kasih, sebagai 
pengikat kesempurnaan dan 
kepenuhan hukum (lih. Kol 3:14; 
Rom 13:10), mengarahkan dan 
menjiwai semua kesucian, dan 
membawanya sampai ke tujuan-
nya. Maka cinta kasih akan Tuhan 
mahupun akan sesama merupakan 
ciri murid Kristus yang sejati.”

Dan Wakil Kristus, Paus 
Emeritus Benediktus XVI, dalam 

ensiklik Deus Caritas Est (Tuhan 
adalah Kasih, 2005) menegaskan, 
bahawa kita ini menjadi orang 
Kristian bukan kerana kita sekadar 
memutuskan memiliki suatu sikap 
hidup yang memang tinggi dan 
ideal mutu etikanya, melainkan 
kerana kita telah menjumpai 
seorang Peribadi, yang begitu men-
gasihi kita, sampai Dia menyerah-
kan diri-Nya bagi kita! Kerana 
Tuhan mengasihi kita (1 Yoh 4:10), 
maka kasih bukanlah hanya suatu 
perintah, melainkan suatu jawaban 
kepada kasih Tuhan, yang 
menyatukan diri-Nya dengan kita.

Ramai orang memiliki kad perni-
agaan  atau business card. Ibu 
Teresa dari Kalkuta juga memiliki 
kad. Tetapi pada kad itu tidak ter-
cetak jabatan dan alamatnya.  

Hanya tercetak kata-kata ini: 

"Buah keheningan adalah doa. 
Buah doa adalah iman. Buah iman 
adalah kasih. Buah pelayanan 
adalah damai. Tuhan memberkati  
Anda. Ibu Teresa.”

Tidak tertulis alamat, nombor 
telefon, e-mail atau fax-nya. 
Memang kita tidak memerlukan 
nombor telefon atau maklumat lain 
daripada dia, tetapi Ibu Teresa 
dapat kita hubungi selalu di dalam 
persekutuannya dengan para kudus. 
Ibu Teresa memberi pelajaran 
kepada kita untuk mengasihi Tuhan 
dan sesama kita dalam kesatuan 
persaudaraan yang utuh. 

Kasih kepada Tuhan dan kasih 
kepada sesama tidak terpisah. 
Kasih kita kepada Tuhan tidak akan 
sempurna jika tidak ada kasih 
kepada sesama. — Msgr. F.X. 
Hadisumarta O.Carm

HARI MINGGU BIASA
KE-31 TAHUN B 

Ulangan 6:2-6  I
IbranI 7:23-28  

InjIl markUs 2:28-34 

Kasih kita kepada Kristus tidak akan 
sempurna jika tidak mengasihi sesama

BM 2 HERALD Oktober 31, 2021BAHASA MALAYSIA



BM 3HERALD Oktober 31, 2021 BAHASA MALAYSIA

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 Pertanyaan ini mengingatkan kita ten-

tang khazanah melimpah renungan 
teologi yang dikumpulkan oleh Gereja 
sejak berabad-abad yang lalu. Ia 
bukan sekadar ikhtisar yang tidak rel-
evan sebaliknya telah berkembang 
secara sistematik bagi membantu kita 
memahami lebih dan lebih baik lagi 
bagaimana Tuhan bekerja, agar kita 
dapat bekerjasama dengan-Nya lebih 
dan lebih efektif lagi. 

Pertama-tama, perlu diingat bahawa 
Tuhan tidak terbatas bekerja hanya 
melalui Sakramen-sakramen saja. Dia 
dapat menjadikan orang-orang kudus 
tanpa Sakramen-sakramen jika Dia 
berkehendak demikian, Dia dapat 
mencurahkan rahmat-Nya ke dalam 
jiwa-jiwa pada bila-bila masa Dia 
mengehendakinya. 

Akan tetapi, dalam masa yang 
sama, Dia menetapkan Sakramen-
sakramen sebagai suatu cara yang 
normal dan biasa untuk menyampai-
kan atau menyebarkan rahmat-Nya. 
Sebab itu, meremehkan atau men-
ganggap Sakramen sekadar suatu pili-
han, merupakan kedangkalan fikiran 
daripada pihak kita. 

Tuhan menetapkan Sakramen-
sakramen sebab dalam kebijaksanaan-
Nya Ia tahu bahawa kudrat manusiawi 

selalu mengalami dan mengekspresi-
kan realiti-realiti spiritual melalui real-
iti-realiti material. Dan demikianlah, 
sesuatu yang nyata, berubah dalam 
jiwa kita pada saat pembaptisan: 
Tuhan datang untuk tinggal dalam 
kita, mengangkat kita sebagai anak 
dan sesungguhnya mengubah (men-
gangkat) jiwa kita ke tingkat yang 
dalam dan ontologis (hidup sebenar). 
“Jenis-jenis” Baptisan 
Gereja telah sejak dahulu menjelaskan 
bahawa rahmat pembaptisan ini dapat 
dicurahkan dalam tiga cara: melalui 
Sakramen Pembaptisan, darah dan 
rindu. 

Baptis Darah menunjuk pada 
kemartiran seseorang yang wafat 
demi iman Kristian sebelum dapat 
menerima Sakramen Pembaptisan. 
Kesan Baptis Darah meliputi pengam-
punan sepenuhnya dosa dan hak 
istimewa segera masuk syurga. 
Konsep Baptis Darah ini menjadi 
fokus sepanjang abad-abad pertama 
kehadiran Gereja. 

Ramai umat yang dibunuh oleh 
Romawi khususnya mereka yang 
masih dalam proses katekumen (men-
erima pengajaran iman dan persiapan 
baptis. 

Baptis Kerinduan juga setara den-

gan baptis sakramental, dan keranan-
ya cukup untuk mendatangkan kead-
aan rahmat dan janji keselamatan. 
Konsili Vatikan II menjelaskan, 
“Mereka dapat mencapai keselamatan 
jika tanpa kesalahan dari pihak mere-
ka sendiri tidak mengenal Khabar 
Gembira Kristus atau Gereja- Nya, 
namun secara tulus mencari Tuhan 
dan, digerakkan oleh rahmat, berjuang 
dalam upaya-upaya mereka untuk 
melaksanakan kehendak-Nya seba-
gaimana yang dimengerti mereka 
melalui suara hati nurani” (Konstitusi 
Dogmatik tentang Gereja,16). 

Dalam hal orang yang tidak dibap-
tis, eloklah kita mengingat kembali 
beberapa jenis rahmat. 

Rahmat Pengudusan (keadaan 
dalam persahabatan dengan Kristus, 
diangkat anak oleh Tuhan, ditebus 
dari dosa asal). Rahmat ini dicurahkan 
ke dalam hidup kita pada saat pem-
baptisan, dan rahmat bertambah, atau 
diperdalam, melalui doa, ketaatan 
pada kehendak Tuhan, dan Sakramen-
sakramen lain. 

Rahmat Sakramental, suatu 
peneguhan atau daya guna spesifik 
yang unik dari masing-masing sakra-
men. Contohnya, rahmat sakramental 
Sakramen Tobat adalah pengampunan 

dosa-dosa peribadi dan peneguhan 
kehendak kita atas ketaatan di masa 
mendatang. 

Rahmat Aktual, adalah tambahan 
pertolongan adikudrati yang datang 
menolong kita dalam situasi tertentu. 
Ketika kita berbicara mengenai “rah-
mat”, inilah yang biasanya kita mak-
sudkan — suatu terang dari Roh 
Kudus, suatu tambahan kesabaran 
ketika saya sungguh memerlukann-
ya…. Rahmat aktual ini berbeza dari 
rahmat pengudusan. 

Jadi, apabila seorang yang tidak 
dibaptis, yang kemungkinan tidak 
memiliki rahmat pengudusan, memo-
hon pertolongan Roh Kudus, mereka 
memohon rahmat ini, rahmat aktual. 
Dan Tuhan selalu sedia menganuger-
ahkan rahmat aktual, meski kita tidak 
memohonnya, guna mendekatkan kita 
kepada-Nya. 

Perbezaan-perbezaan ini mungkin 
nampak rumit. Tetapi, jangan hanya 
memperhatikan hal-hal yang kecil. 
Tuhan menjangkau kita dan terlibat 
dalam hidup kita dalam pelbagai cara. 
Dia mengingatkan kita bahawa Dia 
adalah Bapa, yang dengan penuh 
kasih, peduli kepada kita manusia, 
yang mempunyai kelemahan dan ter-
batas. — Katolisitas

Karya Roh Kudus di kalangan umat belum dibaptis

Dari ‘malim gunung’ jadi paderi! 
BUNDU TUHAN: Gempa bumi 
Gunung Kinabalu pada 5 Jun 2015 
telah mengangkat para “Malim Gu-
nung Kinabalu” sebagai wira ker-
ana menggadaikan nyawa mereka 
demi menyelamatkan para mangsa 
gempa bumi.

Seorang paderi muda yang baru 
ditahbis, Fr Wilson Francis juga 
pernah menjadi porter dan malim 
gunung Kinabalu sebelum memas-
uki seminari. Ketabahan dan ke-
beraniannya sebagai bekas malim 
gunung mempengaruhi kesabaran-
nya selama menjalani pembentu-
kannya sebagai paderi.

Pelayanan pastoral seorang dia-
kon biasanya berlangsung selama 
tiga atau empat bulan sebelum di-
tahbis. Namun. akibat pandemik, 
diakon Wilson terpaksa menunggu 
selama 21 bulan dan upacara pen-
tahbisannya tertangguh sebanyak 
dua kali. 

Akhirnya pada 27 Oktober 2021, 
diakon Wilson Francis memasuki 
jabatan imamat setelah ditabis oleh 
Uskup Agung John Wong di Gereja 
St Pius X, dengan mematuhi SOP 
yang ketat serta jumlah tetamu 
yang tidak melebihi 200 orang.

“Kalaulah Brother Ben masih 
hidup, saya percaya dia pasti akan 
tersenyum lebar,” ujar Uskup 
Agung John Wong dalam Misa 

Kudus pentahbisan seorang anak 
muda dari Paroki Bundu Tuhan 
pada 27 Oktober lalu.

Brother Ben Snoren merupakan 
salah seorang misionari terawal 
Mill Hill yang membawa Khabar 
Gembira di sekitar Bundu Tuhan. 

Uskup John Wong yang gem-
bira dengan pentahbisan itu turut 
memuji paroki Bundu Tuhan yang 
banyak ‘menghasilkan’ paderi dan 
religus. “Antara anak watan Bundu 
Tuhan yang menjadi paderi dari 
paroki ini ialah Uskup Julius Dusin 
Gitom, yang adalah Ketua Keusku-
pan Sandakan,” ujar Uskup Agung 
John.

Uskup Julius Dusin Gitom tu-
rut hadir dalam perayaan Ekaristi 
tersebut bersama para paderi dari 
Keuskupan Agung Kota Kinabalu, 
Keningau dan Sandakan serta be-
berapa orang kenamaan dan kelu-
arga. 

Semasa menyampaikan am-
anatnya kepada calon paderi Wil-
son, Uskup Agung John mene-
kankan beberapa perkara untuk 
membangun bait Tuhan kepada 
diakon Wilson. 

Katanya, “Tugasmu adalah 
membawa orang menjadi umat Tu-
han dengan memberikan Sakramen 
Pembaptisan, mengampuni dosa 

melalui  Sakramen Pertobatan,   
menyegarkan orang sakit dengan 
minyak suci,  memanjatkan  pujian 
syukur dan mendaraskan ibadat ha-
rian mengikut waktu, bukan hanya 
untuk umat Katolik tetapi semua 
umat manusia.”

Prelatus itu juga mengingat-
kan agar Diakon Wilson sentiasa 
mengikuti dan menyedari teladan 
Yesus, Sang Gembala Agung agar 
pelayanan imamatnya tidak dice-
mari dengan semangat mencari 
kepentingan sendiri, sebaliknya 
kepentingan Kristus. 

Pesannya, “Bangkitkanlah dalam 
kebajikan baharu. Berushalah 
mempersatukan umat beriman dan 
berjalanlah bersama mereka ke 
dalam persekutuan Tuhan,”

“Laksanakan tugasmu mengajar 
umat tentang Kristus, Guru Ilahi, 
wartakanlah sabda Tuhan yang tel-
ah engkau terima dengan sukacita, 
apa yang engkau baca, hendaklah 
diajarkan. Apa yang engkau ajar-
kan hendaklah dilakukan dalam 
hidupmu. 

“Hendaklah kiranya  cara hidup-
mu membuat umat beriman gem-
bira dan mereka semakin tertarik 
kepada Kristus.”

Semasa menyampaikan uca-
pannya, Fr Wilson mengatakan, 
“panggilan ini adalah anugerah 

dari Tuhan.”
Beliau juga mencurahkan segala 

rasa syukurnya, “Saya berterima 
kasih kepada Tuhan atas bimbingan 
dan cintakasih-Nya. Dia memberi 
saya ujian-ujian yang sukar, namun 
Dia juga memberi saya keberanian 
untuk mengatasinya.”

Menjalani latihan pastoralnya 
semasa menjadi diakon, Fr Wilson 
telah ditempatkan di Paroki St Si-
mon Likas. 

Rektor Paroki St Simon, Fr Cos-
mas Lee mengatakan, “Ramai yang 
menganggap saya bersikap keras 
dan melarang ... tetapi Wilson nam-
paknya tidak takut kepada saya. 
Ketika pandemik,  Tuhan mengutus 
Wilson kepada saya untuk mem-
bantu menguruskan paroki yang 
saya sendirian layani selama sepu-
luh tahun.” 

Fr Cosmas dan seluruh umat 
Paroki St Simon pasti bersukacita 
apabila Uskup Agung John Wong 
mengumumkan Fr Wilson Francis, 
diutus ke paroki itu untuk melayani. 

“Saya tidak mengenal sesiapa 
pun di antara pemimpin dan umat 
paroki yang tidak menyukai Wil-
son. Mereka melihat Wilson seba-
gai seorang yang telah melayani 
dengan murah hati dan selalu hadir 
di mana sahaja beliau diperlukan,” 
kata Fr Cosmas Lee.

Peka dengan keadaan semasa, St Martin agih bakul makanan 2.0 
TELUPID: Seratus bakul ma-
kanan diagih-agihkan kepada 
mereka yang terjejas akibat pan-
demik Covid-19, tanpa mengira 
latar belakang.

Siri pertama agihan bakul ma-
kanan telah dilaksanakan pada 
25 Julai 2021. Kemudian, pada 
16 September 2021 bertempat di 
Restoran Doji bersama dengan 
wakil dari ahli Majlis Pastoral 

Paroki St Martin, Telupid  
Semua Pengerusi Zon (St Padre 

Pio, St Roderik, St Thomas, St Su-
sanna dan St Nicholas) di Paroki 
St Martin, Telupid telah hadir se-
bagai wakil mengambil bakul ma-
kanan untuk komuniti mereka. 

Ucapan terima kasih diucapkan 
kepada semua dermawan yang 
murah hati. — dioceseofsanda-
kan.org
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Sahabat kecil Yesus

Dalam Injil Matius 5, Yesus menyatakan kita beberapa 
sikap yang boleh membawa sukacita kepada kita. 
Isikan tempat kosong di bawah dengan mencari 

jawabannya dalam Injil Matius bab 5:3-4. 

Hello adik-adik, apa 
khabar?
Pada 1 November, 

semua Gereja Katolik 
di dunia merayakan 
Hari Raya Orang Ku-
dus atau para Santo-
Santa. 
Auntie pasti, adik-

adik mengenal ramai 

orang kudus dalam 
Kitab Suci misalnya 
Santa Perawan Maria, 
empat pengarang In-
jil, Santo Paulus dan 
ramai lagi.
Mereka menunjukkan 

cara hidup yang san-
gat mengasihi Yesus 
dan sesama. 

Para kudus ini mem-
beri dorongan kepada 
untuk menyedari ba-
hawa Yesus itu Hidup 
dan sentiasa hadir 
bersama kita, kelma-
rin, esok dan selama-
lamanya. 

Salam Sayang
Auntie Melly 

Hari Para Kudus 
1 November 

Muat turun 
gambar ini dan 
warnakan. 

Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah 
pengusahanya. Setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah,   
dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkan-
Nya, supaya ia lebih banyak berbuah (Yoh 15:1-2)

Susun semula ejaan pada gambar di atas. 
Minta bantuan daripada kakak, abang 

atau ibu bapa adik-adik. 

Kita mempunyai ramai Santo dan Santa. Tuliskan EMPAT nama 
orang Santo atau Sanda yang adik-adik kenal. Semoga para 

Santo dan Santa ini memberikan inspirasi kepada adik-adik untuk 
mengutamakan Tuhan lebih-lebih lagi pada musim pandemik ini. 

dihibur 
miskin, 

bahagialah, 
syurga, 

merekalah, 
berdukacita
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SANDAKAN: Pada awal bulan Oktober, 
beberapa orang pemimpin belia menje-
laskan peranan dan fungsi Tim Kerasu-
lan Belia sama ada di peringkat Keusku-
pan mahupun di peringkat Paroki dan di 
samping memperkenalkan barisan Tim 
Kerasulan Belia bagi sesi 2021-2023.

Keadaan negara yang masih ber-
hadapan dengan pandemik Covid-19 
masih sangat membimbangkan rakyat. 
Namun, ini tidak mematahkan seman-
gat Tim Kerasulan Belia Keuskupan 
(KBK) Sandakan untuk terus mengada-
kan pelbagai program bagi semua be-
lia khususnya di peringkat Keuskupan 
Sandakan. 

Pada  3 Oktober 2021, KBK telah 
mengadakan program Lawatan Pasto-
ral Belia ke Paroki Sandakan. Program 
ini terbuka kepada semua umat dan 
diadakan secara virtual melalui aplikasi 
Zoom yang bermula dari jam 7:30pm.

Lawatan ini turut dihadiri oleh Fr Da-
frin selaku Penasihat Rohani, Sr. Rusiah 
FSIC, selaku Koordinator KBK dan Sdra 
Michael Phoon selaku Koordinator Kera-

sulan Belia Paroki Sandakan serta ke-
hadiran beberaa Pengerusi Majlis Pas-
toral Paroki.

Pada awal sesi, Sdra Corey Felino 
dari Paroki Sandakan mengongsikan 
tentang peranan dan sejarah pem-
bentukan Kerasulan Belia Keuskupan 

Sandakan. 
Dijelaskan bahawa sejak ditubuhkan 

pada 3 Oktober, KBK telah mengalami 
beberapa perubahan namun itu tidak 
mengubah peranan dan fungsinya iaitu 
antara lain berkhidmat sebagai satu 
badan penasihat kepada Bapa Uskup 

dalam segala hal-hal berkaitan belia 
khususnya dalam merancang, melak-
sanakan serta menilai program-pro-
gram belia. 

Malah peserta maya juga turut meng-
etahui makna logo KBK yang telah di-
hasilkan oleh Sdra Arturo Teneros yang 
mana masih dikekalkan penggunaan-
nya sehingga hari ini.

Kemudian, Sdri Fettwinda menerang-
kan pengenalan dan fungsi Kerasulan 
Belia Paroki (KBP) yang  berfungsi se-
bagai  penasihat kepada Paderi dalam 
segala isu yang berkaitan dengan belia 
di paroki di samping, merancang, mel-
aksanakan dan menilai sesuatu pro-
gram. 

Fettwinda juga menjelaskan lima logo 
KBP dan Kerasulan Belia Mision Paitan 
yang mempunyai corak serta maknan-
ya yang tersendiri.

Sesi terakhir merupakan perkongsian 
dari Sdra Gregory yang merumuskan 
secara singkat pelayanan-pelayanan 
kerasulan belia di Keuskupan Sanda-
kan.  — dioceseofsandakan.org 

‘Jumpa dan kenal', TBK Sandakan berbahagi makna peranan belia

KOTA KINABALU: “Yesus tahu bakat 
anda dan Dia memberikan anda 
misi yang sesuai dengan anda,” kata 
Anna Teresa Peter Amandus ketika 
menyampaikan sebuah sesi dalam 
program Virtual Serve and Prepara-
tion Camp (VSPC) yang dianjurkan 
oleh Catholic Studert Group  Untuk 
Melayani Sesama (CSG) Universiti 
Malaysia Sabah (UMS)

VSPC yang diadakan pada 24-25 
Sept dan 2-3 Oktober lalu, dian-
jurkan khas bagi mempersiapkan 
para pelayan iaitu  semua pelajar 
katolik UMS yang bakal memimpin 
serta melayani dalam program dan 
aktiviti anjuran CSG-UMS bagi sesi 
2021/2022  agar dapat terus seman-
gat dan berkomitmen untuk mel-
ayani sesama kita khususnya di era 
digitalisasi ini! 

Dengan tema, “Sebab aku ini 
Tuhanmu, memegang tangan 
kananmu dan berkata kepada-
mu janganlah takut Akulah yang 
menolong engkau” (Yesaya 41:13), 
VSPC memfokuskan kepada per-
siapan pelayanan secara maya 
kerana masih menghadapi kekan-
gan  dalam menganjurkan aktiviti 
secara bersemuka.

Pelayanan dalam era digital ini 
diperjelaskan lagi oleh Sdra Den-

nis Patrick dalam sesinya Building 
the Kingdom of God in Digital Age, 
yang mengajak para mahasiswa 
memanfaatkan teknologi dalam 
mewartakan Injil. 

Beliau memetik kata-kata Sri 
Paus Fransiskus bahawa Internet 
adalah anugerah dari Tuhan jika ia 
digunakan dengan baik. Sesi terse-
but memberi inspirasi kepada para 
mahawiswa bagaimana memban-
gun kerajaan Tuhan melalui peng-
gunaan Internet. 

Sesi “Dari Hatiku ke Hatimu” dan 
tayangan video “Sharing is An Act 
of Love” mendorong para peserta 
berkongsi pengalaman pelayanan 
mereka di kampus khususnya yang 
menggunakan media digital. 

Video Affirmation pula me-
nampilkan kompilasi ucapan ring-
kas daripada para penganjur yang 
bertujuan untuk memberi penegu-
han dan sokongan kepada para 
peserta yang akan terus melayani 
bersama CSG-UMS selepas ini.

Sesi ‘Whatsapp with Jesus’ yang 
diadakan pada hari terakhir pro-
gram VSPC telah memberi kesem-
patan kepada para mahasiswa un-
tuk berdialog bersama Yesus secara 
peribadi. 

Kemudian, para mahasiswa diu-

tus oleh Sr Terecia Loukang FSIC 
yang membacakan doa pengutu-
san dan mengingatkan mereka ba-
hawa mereka diutus untuk melaku-
kan sesuatu yang sangat penting.

Salah seorang peserta maya, 
Frency Fenney Dannis mengata-
kan, “Melalui VSPC, saya menyedari 
Tuhan sungguh berkarya dalam 
apa juga situasi yang kita alami 
terutamanya semasa pandemik 
ini. Melalui sesi Affirmation, saya 
sedar bahawa dalam pelayanan, 
kita haruslah berjalan bersama dan 
saling memberi semangat kepada 
sesama.”

“Sepanjang VSPC 2021 ini, 
sedikit sebanyak saya dapat bela-
jar bagaimana melayani sesama 
dalam kasih Kristus,” kata Bannesa 
Allen. 

Tambahnya, “Pelayanan ini bu-
kan sahaja berdasarkan kebolehan 
yang dikurniakan kepada kita teta-
pi juga bagaimana kita membawa 
Kristus dalam diri kita melalui kata-
kata dan perbuatan kita. Saya ber-
syukur sebab melalui VSPC, saya 
diteguhkan secara peribadi untuk 
terus kuat melayani. Saya percaya 
Tuhan berjalan kita pada masa 
suka dan duka," kata Bannesa. — 
Kelly Celestine Liong, CS 

Mahasiswa diutus positif 
melayani dalam norma baharu 
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TAKHTA SUCI: Sri Paus Fran-
siskus menyerukan kepada 
masyarakat internasional untuk 
berhenti mendeportasi para mi-
gran ke negara-negara yang tidak 
aman.

“Saya mengungkapkan kedeka-
tan saya dengan ribuan migran, 
pelarian dan lainnya yang memer-
lukan perlindungan di Libya. Saya 
tidak pernah melupakan kalian. 
Saya mendengar tangisan kalian 
dan berdoa untuk kalian semua,” 
kata Sri Paus Fransiskus pada 24 
Oktober lalu semasa memimpin 
doa Angelus. 

“Kita perlu mengakhiri pemu-
langan para migran ke negara-
negara yang tidak aman dan men-

gutamakan penyelamatan nyawa 
di laut,” katanya.

Berbicara dari jendela Istana 
Apostolik, Bapa Suci mem-
inta para penziarah Katolik 
yang berkumpul di Dataran 
Santo Petrus untuk berdoa bagi 
para migran, di mana ramai di 
anatra mereka menjadi sasaran 
kekerasan yang tidak manusiawi.

“Sekali lagi saya menyeru ke-
pada masyarakat antarabangsa 
untuk menepati janjinya untuk 
mencari solusi bersama, konkrit 
dan abadi untuk pengelolaan arus 
migrasi di Libya dan di seluruh 
Mediterania,” kata Sri Paus. 

Libya adalah titik transit uta-
ma bagi para migran dari Afrika 

dan Timur Tengah yang mencari 
kehidupan yang lebih baik di 
Eropah.

Dianggarkan 87,000 migran tel-
ah dihalang oleh pihak berwenang 
Libya sejak 2016, menurut lapo-
ran PBB, yang menemukan 
bahwa sekitar 7.000 dari migran 
tersebut tetap berada di pusat-pu-
sat penahanan di Libya.

Pihak berwenang Libya baru-
baru ini merazia para migran, 
menahan lebih dari 5,000 orang 
dalam beberapa hari, menurut As-
sociated Press, yang melaporkan 
bahawa pusat-pusat tahanan pe-
nuh dengan pelanggaran.

Sri Paus secara khusus mende-
sak penggunaan peralatan pe-

nyelamatan dan pendaratan yang 
selamat serta alternatif penahanan 
dengan kondisi kehidupan yang 
wajar. 

Sri Paus Fransiskus menekan-
kan pentingnya akses prosedur 
suaka dan menetapkan laluan mi-

grasi yang biasa digunakan. 
“Mari kita semua bertanggung 

jawab atas saudara-saudari kita 
ini, yang telah menjadi mangsa 
akibat situasi yang sangat berat 
selama bertahun-tahun,” katanya. 
— LiCASnews.com

Berhenti pulangkan migran ke 
negara tidak aman 

VATIKAN: Dewan  Kepausan un-
tuk Dialog Antara Agama meny-
ampaikan ucapan kepada rakan-
rakan yang merayakan Deepavali 
yang jatuh pada 4 November ta-
hun ini. 

Melalui kenyataan akhbar, 
Dewan itu mengharapkan agar 
perayaan Deepavali  menerangi 
kehidupan, rumah dan komuniti 
para penganut Hindu, walaupun 
di tengah-tengah kebimbangan 
akibat pandemik.

Dengan tema, “Kristian dan 
Hindu: Bersama membawa Ca-
haya dalam Kehidupan Orang 
lain pada masa sukar”, Dewan 
itu mengakui ada banyak faktor 
lain menyebabkan ketakutan dan 
kesusahan orang ramai misalnya 
kerosakan ekologi dan terorisme. 

Oleh itu, Dewan Kepausan 
Antara Agama berharap kedua-
dua penganut agama Kristian-
Hindu dapat membawa cahaya 

harapan dalam kehidupan orang 
ramai pada masa yang mencabar 
ini.

Manusia semakin sedar betapa 
perlunya bekkerjasama pada masa 
pandemik ini, demi mengatasi 
perselisihan dan perpecahan, ke-
musnahan dan dehumanisasi. 

Hanya melalui kesedaran men-
dalam. kedua-dua penganut ini, 
akan menyedari bahawa kita ada-
lah saudara dan saudari antara satu 
sama lain (Sri Paus Fransiskus, 
Ensiklik Fratelli Tutti-Tentang 
Persaudaraan dan Persahabatan 
Sosial, 3 Oktober 2020) dan ba-
hawa kita memilliki tanggung-
jawab bersama untuk satu sama 
lain dan untuk planet ini, yang 
merupakan ‘rumah bersama’ kita, 
akan menghakis sebarang bentuk 
keputusasaan.

Lebih-lebih lagi, dengan saling 
bergantung dan bekerjasama 
dalam dalam semangat perpadu-

an, kita mampu keluar dari setiap 
krisis dengan lebih baik. 

Malah isu global yang mende-
sak yang mengancam untuk 
mengganggu keharmonian antara 
alam dan manusia dan kewujudan 
bersama manusia yang harmoni 
seperti perubahan iklim, funda-
mentalisme agama, keganasan, hi-
per nasionalisme, xenofobia boleh 
ditangani dengan berkesan kerana 
ini adalah kebimbangan yang 
mempengaruhi kita semua.

Dalam masa krisis,tradisi 
agama yang adalah sumber ke-
bijaksanaan sejak berabad-abad 
lamanya — mempunyai kuasa 
untuk menaikkan semangat kita, 
serta mendorong kita membantu 
individu dan komuniti keluar dari 
keputus asaan.

Pemimpin agama dan 
masyarakat harus memupuk se-
mangat persaudaraan di kalan-
gan pengikut mereka, membantu 

mereka berjalan dan bekerja ber-
sama-sama dengan orang-orang 
tradisi agama lain, terutamanya 
semasa krisis dan malapetaka. 

Persaudaraan, menurut Sri Paus 
Fransiskus “adalah penawar sejati 
untuk pandemik dan antidot ke-
pada banyak kejahatan yang telah 
menjejaskan kita” (Ucapan kepa-
da Anggota Diplomatik yang diik-
tiraf kepada Takhta Suci, 8 Feb-
ruari, 2021). Bertanggungjawab 
antara satu sama lain biarpun 
berlainan agama, dapat menguku-
hkan perpaduan dan persaudaraan 
di kalangan kita, serta membantu  
mereka yang menderita.

Surat yang ditandatangani oleh 

Presiden Dewan Kepausan Di-
alog Antara Agama, Kardinal 
Ayuso Guixot dan setiausahanya, 
Rev Msgr Indunil Kodithuwakku 
Janakaratne Kankanamalage, 
mengatakan, “Sebagai orang beri-
man berlandaskan tradisi agama 
masing-masing dan dan memikul 
tanggungjawab bersama terhadap 
kemanusiaan, semoga kita orang 
Kristian dan Hindu, secara indi-
vidu dan kolektif, dapat bergan-
ding bahu dengan orang-orang 
dari tradisi agama lain dan yang 
berkehendak baik, mendekati 
orang yang berputus asa, serta 
membawa cahaya ke dalam hidup 
mereka!” 

Pesan Dewan Kepausan untuk Dialog Antara Agama sempena Hari Deepavali 

VATIKAN: Jumlah umat Kato-
lik di Asia meningkat pada 2019, 
menurut statistik yang diterbitkan 
baru-baru ini.

Populasi dunia tumbuh sebesar 
81.3 juta pada tahun 2019, semen-
tara anggota Gereja Katolik men-
ingkat seramai 15.4 juta sehingga 
total umat Katolik di seluruh dunia 
mencapai 1.3 juta orang. 

Statistik yang baharu memband-
ingkan pertumbuhan tahun 2019, 
tahun terakhir data tersedia, den-
gan 2018 dan ia tidak mencermin-
kan efek dari pandemik virus co-
rona global pada tahun 2020.

Meskipun berita dalam beberapa 
tahun terakhir menyatakan  penu-
runan jumlah paderi Katolik yang 
ditahbis di Eropah dan Amerika, 

jumlah keseluruhan paderi men-
ingkat sedikit pada tahun 2019, 
seramai  271 orang, sebahagian 
besar kerana  peningkatan panggi-
lan paderi di Afrika dan Asia, yang 
mengimbangi penurunan di tempat 
lain.

Diakon permanen juga terus 
meningkat dari tahun sebelumnya, 
dan peningkatan itu terjadi di ke-
lima benua, terutama Eropah dan 
Amerika.

Sementara itu jumlah religius 
lelaki dan wanita menurun pada 

tahun 2019. Religius wanita wan-
ita turun lebih dari 11,500. Tetapi 
misionari awam meningkat lebih 
dari 34,200, dengan majoriti mi-
sionari awam baharu berlokasi di 
Amerika.

Pertumbuhan populasi Katolik 
tetap stabil. Pada akhir 2019, umat 
Katolik membentuk 17.74% dari 
populasi global, naik hanya 0.01% 
dibandingkatn tahun 2018.

Di Asia, yang berpenduduk 4.5 
juta orang, umat Katolik hanya 
merupakan 3.31% dari populasi 
atau berjumlah 149,1 juta.

Dalam sidang akhbar pada 21 
Oktober, Kardinal Luis Antonio 
Tagle menekankan jumlah umat 
Katolik yang relatif kecil di Asia. 
Beliau mengatakan bahawa sekitar 

setengah dari umat Katolik di Asia 
berada di Filipina.

Prefek Kongregasi untuk Evan-
gelisasi Bangsa-Bangsa itu me-
nambah bahawa tahun-tahun tera-
khir ini di Asia, kita telah melihat 
adanya peningkatan proporsi dan 
peratusan jumlah pembaptisan, dan 
juga jumlah pemuda memasuki 
seminari dan  kehidupan religius.

“Dari segi angka masih kecil, 
tetapi dari segi peratusan propors-
inya besar,” katanya. “Dan kita 
tentu sahaja bersyukur kepada Tu-
han.”

Perkara ini disampaikan oleh 
Kardinal Tagle, mantan Uskup 
Agung Manila,  semasa sidang 
akhbar tentang Hari Minggu Misi 
Dunia. — LiCASnews.com 

Bilangan umat Katolik di Asia terus bertambah 

Kristian dan Hindu: Bersama 
membawa Cahaya dalam Kehidupan 
kepada Orang lain pada masa sukar



Hari raya ini mula-mula dirayakan di ling-
kungan Gereja Timur untuk menghormati 

semua saksi iman yang mati bagi Kristus 
dalam usaha mereka mewartakan iman 
Kristian. 

Di lingkungan Gereja Barat, khususnya di 
Roma, pesta ini bermula pada tahun 609 ketika 
Sri Paus Bonifasius IV merombak Pantheon, 
iaitu tempat ibadat kafir untuk dewa-dewi 
Romawi, menjadi sebuah gereja. Gereja ini 
dipersembahkan kepada Santa Maria bersama 
para Rasul. 

Dahulu di Roma, hari raya ini biasanya 
dirayakan pada hari minggu sesudah 
Pentakosta. Lama kelamaan pesta ini menjadi 
popular untuk menghormati para Kudus. 

Pesta ini dirayakan untuk menghormati 
segenap anggota Gereja, yang disebut oleh 
komuniti perdana sebagai “persekutuan para 
Kudus", yakni persekutuan semua orang yang 
telah mempercayakan dirinya kepada Yesus 
Kristus dan disucikan oleh Darah Anak Domba 
Tuhan. 

Secara khusus pada hari raya ini, kita mem-
peringati rombongan besar orang yang berdiri 
di hadapan takhta Tuhan kerana mereka telah 
memelihara iman mereka dengan baik sampai 
pada akhir pertandingan di dunia ini, sehingga 
memperoleh ganjaran yang besar di syurga.
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Kenali 
Santo Anda 

Hari Para 
Kudus

~ 1 November ~

St Martin de Porres
~ 29 Oktober~ 

Martin dilahirkan 
di Lima, Peru 

pada tahun 1579 di 
sebuah keluarga mis-
kin. Namun, kemiski-
nan tidak menghalang 
Martin membesar 
menjadi pemuda yang 
baik dan saleh. Setelah dewasa, Martin mahu 
mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan 
sebagai seorang Brother  Dominikan. 

Semasa di biara,  sifat religius yang luar 
biasa begitu menyerlah. Beliau dikenali seba-
gai Brother yang berhati lembut dan kudus. 
Malah kurniaan mukjizat terhadapnya diper-
gunakannya untuk menyembuhkan ramai 
orang sakit tanpa melihat warna kulit dan 
pangkat. Martin juga menggunakan semua 
wang yang didermakan kepadanya untuk 
karya amal kasihnya.

Bahkan haiwan juga mendapat perhatian 
cinta kasih santo itu. Dia menyediakan pusat 
jagaan kucing dan anjing khususnya yang 
tidak bertuan. Meskipun Matin seorang yang 
amat terkenal di Lima, namun beliau sentiasa 
merendahkan diri dan menganggap dirinya 
tidak bererti. 

Martin wafat pada  3 November 1639. Se-
masa pengebumiannya, jenazah Martin di-
hantar ke tempat pemakaman oleh para uskup 
serta para bangsawan. Mereka semua ingin 
menyampaikan rasa hormat mereka kepada 
brother yang rendah hati serta kudus ini. St. 
Martin dinyatakan kudus oleh Sri Paus Yo-
hanes XXIII pada tahun 1962.

KUCHING: Sr Anna Yeo Chai Luan dari 
Kuching merupakan satu-satunya reli-
gius wanita dari Malaysia yang menyertai 
kongregasi Daughter of Divine Charity di 
England

Berikut merupakan perkongsian Sr Anna 
Yeo:

Pada 28 Ogos 2021, sempena Pesta San-
to Augustine, saya telah melafazkan kaul 
kekal saya sebagai anggota Anak Peremp-
uan Kasih Ilahi (Daughter of Divine Char-
ity) di England. Saya sudah bersama kon-
gregasi biarawati ini selama tujuh tahun.

Menyertai kongregasi ini tidak pernah 
saya bayangkan selama ini. Saya tidak per-
nah  melihat diri saya sebagai seseorang 
yang alim, malah doa juga menjemukan 
bagi saya. 

Sebagai seorang warga Malaysia ber-
bangsa Cina yang tipikal, saya membesar 
dengan mengejar keputusan akademik 
terbaik supaya saya dapat berjaya dan me-
miliki pekerjaan bergaji lumayan selain 
berkahwin dengan seorang lelaki yang 
baik dan mempunyai keluarga kecil. 

Saya berjaya melakukan sebahagian 
cita-cita saya, bersekolah di sekolah ter-
baik dan bekerja sebagai Konsultan Alam 
Sekitar selama enam tahun. Saya berpuas 
hati dan selesa dengan kehidupan saya di 
Kuching. Saya memiliki lebih daripada 
segalanya yang saya perlukan.

Kemudian saya melanjutkan pengajian 
Ijazah Sarjana (Masters) di England agar 
karier saya bertambah sukses. Saya diteri-
ma memasuki Universiti East Anglia atau 
UEA (walaupun pada mulanya, ia bukan 
pilihan pertama saya).

Tanpa disedari, Tuhan ada sebab bagi 
saya untuk memilih universiti tersebut.

Saya amat seronok ketika belajar di 
UEA. Saya pergi ke Pusat Chaplain Ka-
tolik UEA setiap hari kerana saya berasa 
selamat dan selesa di situ. 

Saya lulus dengan cemerlang dalam 
pengajian Sarjana Sains.

Saya ingin tinggal di England hingga 
visa pelajar saya tamat supaya  dapat men-
eroka Eropah. Tinggal di biara adalah pili-
han yang terbaik dan percuma! 

Paderi Pusat Chaplain Katolik yang 
mencadangkan perkara ini, mengaturnya 
untuk saya. Di biara ini, saya tinggal ber-
sama para biarawati dan membantu mere-
ka di sekolah kendalian mereka. Saya turut 
menyertai mereka di dalam aktiviti doa 
mereka dan menjadi sebahagian daripada 

kehidupan mereka.
Ketika visa pelajar saya hampir tamat 

tempoh, saya tidak mahu pulang sedang-
kan saya  sangat merindukan keluarga dan 
rakan-rakan saya! 

Pada ketika itu, saya mula bertanya dan 
menilai bahawa ada kemungkinan saya 
dipanggil untuk menjadi biarawati namun 
saya masih ragu dan takut.

Apabila visa saya luput, saya kembali ke 
Kuching dan mula memaklumkan hal ini 
kepada keluarga dan beberapa rakan. Su-
dah tentu, berita ini kurang diterima den-
gan baik. 

Ramai yang merasakan saya akan me-
lepaskan terlalu banyak perkara apabila 
menjadi religius malah mencadangkan pe-
layanan lain yang tidak memerlukan hidup 
berkaul.

Saya memutuskan untuk kembali ke 
England untuk lebih menilai dan mer-
enung. Ia bukan fasa yang mudah. Dalam 
masa sebulan, saya tahu bahawa inilah 
yang Tuhan ingin saya lakukan. 

Para biarawati Daughter of Divine 
Charity)  tidak pernah mendesak agar saya 
menjadi biarawati.

Saya menulis surat kepada ibu saya dan 
Sr Superior (Ketua Biarawati) untuk mem-
beritahu mereka tentang hasrat saya untuk 
menyertai kongregasi ini. 

Ini adalah kisah tujuh tahun lalu. Ia mer-
upakan satu perjalanan yang mencabar, 
tidak semudah yang disangka (kami bukan 
hanya berdoa, makan dan tidur sahaja). 
Namun saya tidak pernah menyesal den-
gan keputusan hidup membiara.

Memang wujud tanggapan yang salah 
tentang kehidupan religius yang dikon-
sekrasi. Orang menyangka bahawa ia 
membatas dan rendah.

Tetapi saya mengalami hidup bebas dan 
berkelimpahan. Saya gembira kerana saya 
menyahut panggilan ini. Jika ada orang 
yang mempunyai seruan kecil dalam di-
rinya untuk melayani di ladang Tuhan, 
nasihat saya: Cubalah! 

Kita bebas untuk meninggalkannya, 
tetapi terlebih dahulu, alami dan jalaninya 
meskipun dalam jangka masa yang pen-
dek. 

Kini, saya tenang, saya penuh dengan 
sukacita dan saya benar-benar rasa puas 
hati.

Saya telah mengalami dan menjalani ke-
hidupan yang ditakrifkan sebagai berjaya 
dan hebat menurut standard biasa. — Sr 
Anna Yeo Chai Luan (Daughter of Divine 
Charity)

Kisah panggilan religius wanita pertama Sarawak 
sertai Daughters of Divine Charity di England

CBCMSB umum Misa 
Natal 2021, Pesta Kenaikan 
SP Maria ke Syurga 2022

KUALA LUMPUR: Konferensi para 
Uskup Katolik Malaysia, Singapura, 
Brunei (CBCMSB) telah memutuskan 
semasa konferensi mereka pada Ogos 
2021 lalu, akan tarikh-tarikh perayaan 
seperti berikut: 

Perayaan Hari Natal 2021 
24 Disember 2021, Jumaat: 
Misa Vigil Kelahiran Tuhan Yesus

25 Disember 2021, Sabtu: 
Misa Kelahiran Tuhan Yesus

25 Disember 2021, Sabtu: 
Misa Senja: Misa Pesta Keluarga Ku-
dus Kudus

26 Disember 2021, Ahad: 
Misa Pesta Keluarga Kudus 

Hari Raya Besar Kenaikan Santa 
Perawan Maria ke Syurga, 2022
14 Ogos 2022, Ahad: 
Misa Senja: Misa Hari Raya Besar 
Santa Perawan Maria ke Syurga

15 Ogos 2022, Isnin: 
Misa Hari Raya Besar  Santa Perawan 
Maria ke Syurga

Surat CBCMSB ini ditandatangani 
oleh Uskup Sebastian Francis, Pengeru-
si CBCMSB, bertarikh 15 Oktober 
2021. 

Semua paroki dan keuskupan di 
bawah konferensi adalah tertakluk ke-
pada perkara di atas. 

Sr Anna Yeo FDC, Selepas upacara 
pelafazan kaul kekal. Kredit Gambar: 
Today’s Catholic/fdc-sisters.



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 31, 2021 

KOTA KINABALU: Pada 17 Oktober lalu, 
ketika seluruh Gereja Katolik melancarkan 
Proses Sinodal di keuskupan masing-masing,  
Uskup Agung John Wong telah membentuk 
sebuah tim yang memantau kelancaran pros-
es Sinodal yang terdiri daripada dua orang 
paderi, dua orang religius, dua orang semi-
narian dan dua orang awam wanita dan dua 
orang awam lelaki. 

Tim ini diketuai oleh Uskup Agung John 
Wong sendiri, yang akan menyelaras, men-
gumpul semua dapatan hasil dari jawapan-
jawapan para umat, sebelum dimajukan 
kepada Konferensi para Uskup Malaysia, 
Brunei dan Singapura pada April 2022.

Sinod para Uskup biasanya hanya melibat-
kan para  Uskup dari seluruh dunia di Vati-
kan. Namun di bawah kepimpinan Sri Paus 
Fransiskus, beliau mahu gereja akar umbi tu-
rut dilibatkan dalam proses sinodal ini.

Uskup Agung John berkata gereja sinodal 

adalah gereja yang hendak mendengarkan 
suara semua umat khususnya mereka yang 
terabai dan lemah. 

Semasa melancarkan Proses Sinodal di 
Katedral Sacred Heart, Uskup Agung John 
berkata bahawa proses itu akan melibatkan 
konsultasi dari paroki-paroki dan umat beri-
man melalui berapa soalan yang memfokus-

kan kepada 
i) sahabat dalam perjalanan, 
ii) berkongsi tanggungjawab untuk misi 
bersama kita, 
iii) dialog dalam Gereja dan masyarakat 
iv) membentuk diri kita dalam sinodaliti.
Proses Sinodal juga akan melibatkan kon-

sultasi dengan sembilan Komisi, Kongregasi-

kongregasi religius dan pergerakan awam di 
Keuskupan Agung Kota Kinabalu.

Ringkasan konsultasi ini akan digunakan 
dalam Sinode Uskup yang akan diadakan di 
Roma pada Oktober 2023 dengan tema, “Un-
tuk Gereja Sinodal: Persekutuan, Partisipatif 
dan Misi.”

Kepada para pemimpin yang menerajui 
proses ini, Uskup Agung menekankan ba-
hawa mereka harus benar-benar mendengar 
suara umat. Prelatus itu berharap agar proses 
mendengar ini akan berterusan, walaupun se-
lepas konsultasi.

Beliau menggalakkan mereka untuk kelu-
ar, melibatkan diri dengan orang ramai secara 
berkumpulan, dari individu kepada individu, 
seluas mungkin. 

Pelancaran Proses Sinodal peringkat 
Keuskupan Agung Kota Kinabalu ini dimu-
lakan dengan taklimat, sesi soal jawab dan 
diakhiri dengan Misa Kudus.

KUALA LUMPUR: Perayaan 
Ulang Tahun ke-400 Kelahiran 
Yang Terberkati Nicolas Barre, 
Friar Katolik Minim dari Perancis, 
iaitu pendiri kongregasi Sisters of 
the Infant Jesus, diraikan secara 
sederhana oleh para Sister Infant 
Jesus (IJ). 

Pada tahun 1852, para Sister IJ  
telah berlayar dari Perancis, tiba di 
Pulau Pinang, dan membuka se-
kolah pertama mereka di Malaya. 

Hari ini, para Sister terus men-
jaga 56 bangunan sekolah di Se-
menanjung Malaysia, walaupun 
ia adalah tugas yang sukar, kerana 
sekolah-sekolah ini telah mendapat bantuan 
kerajaan sejak awal 1970-an. Para Sister IJ ter-
libat terutamanya dalam pendidikan tidak for-
mal dan penjagaan pastoral remaja dan wanita 
di pelbagai kawasan di Malaysia.

Para Sister dan rakan misi mereka menyam-
but ulang tahun ini dengan cara yang berbeza 
namun yang paling penting ialah perayaan 
Ekaristi di seluruh Malaysia.

Sr Clarice Marius IJS yang 
melayani di Keuksupan Ken-
ingau mengatakan sambutan 
ulang tahun pendiri IJ diadakan 
secara ringkas di Sook, Sabah. 
Biarpun sederhana tetapi mem-
bawa kegembiraan dan inspirasi 
kepada Sister, guru dan pelajar 
yang datang meraikan majlis 
tersebut. 

“Saya amat terharu dengan gu-
ru-guru dalam program MADI-
KA (Mari didik kanak-kanak) 
kami yang walaupun takut den-
gan jangkitan Covid-19 namun 
tetap menyertai perayaan kami”. 

Kami berdoa agar kesetiaan dan kasih 
Nicolas Barre kepada Tuhan memberi kami 
keberanian dan kepercayaan untuk bertindak 
balas terhadap keperluan orang lain, berse-
mangat sederhana dan merendahkan hati sep-
erti Bayi Yesus mengingatkan kita ‘untuk tidak 
mengembara jauh dari buaian Yesus, yang 
sungguh sederhana dalam segala-galanya’.” 
(FM11) kata Sr Clarice Marius, IJS.

Sisters IJ rai ulang tahun 
ke-400 kelahiran Blessed 

SANDAKAN: “Marians.FM Siaran Rohani 
Anda” sekian lama slogan ini menghilang, akh-
irnya kembali berkumandang di udara dengan 
krew yang lebih kuat dan penuh dengan seman-
gat. 

Marians.FM kembali sekali lagi dengan topik 
yang lebih menarik melalui platform Zoom pada 
14 Oktober 2021, 8:45 malam yang lalu.

Marians.FM ditubuhkan pada masa pande-
mik di mana umat tidak dapat berhimpun secara 
fizikal di Gereja. Demi mengeratkan hubungan 
umat dengan Gereja maka pihak Gereja men-
ubuhkan Marians.FM untuk menyampaikan 
maklumat melalui siaran radio. Dalam sesi 
temubual bersama Father David Garaman be-
liau menjelaskan bahawa Marians.FM bermula 

pada 27 April 2020, yang memuatkan slot input 
rohani seperti pujian pagi, pewartaan Injil dan 
renungan singkat terhadap Injil. 

Pada malam siaran tersebut, Fr Stephen turut 
diundang untuk memberi perkongsian tentang 
kesetiaan berdoa rosari iaitu salah satu tradisi 
orang Katolik dan penghormatan kepada Bonda 
Maria. Fr Stephen juga menjelaskan tentang si-
kap yang  perlu ada semasa berdoa rosari.

Marians.FM juga menjemput seminarian Ed-
ward untuk memberi perkongsian tentang Bon-
da Maria dan keistimewaan Bulan Rosari. Soal 
dan jawab adalah sesi terakhir di mana umat 
boleh membuat sebarang pertanyaan di ruangan 
Chat Box kepada paderi dan juga seminarian. 
— dioceseofsandakan.org 

Proses sinodal peluang untuk 
mendengar dan transformasi 

Marians.FM kembali 
bersiaran demi penginjilan 

KUALA LUMPUR: Malaysia mempunyai se-
orang Katolik Hahansanon Tagazo (Duta) Ka-
tolik baharu di Hungary!

Francisco Munis kelahiran Sabah dilantik se-
bagai duta Malaysia ke Hungary yang baharu 
dan telah menyampaikan watikah pelantikan-
nya kepada Presiden Hungary János Áder.

Berasal dari Papar, Sabah dan berbangsa Ka-
dazan, Francisco, yang juga seorang diplomat 
kerjaya, turut ditauliahkan sebagai Duta Malay-
sia ke Republik Slovenia dan Republik Mac-
edonia Utara berpangkalan di Budapest.

Francisco berkata beliau berbesar hati dilan-
tik sebagai Duta Malaysia ke Hungary dan akan 

berusaha memperkukuh dan memperluaskan 
persahabatan dan kerjasama di antara Malaysia 
dan Hungary ke tahap lebih tinggi. 

Bangga dengan identitinya sebagai Katolik, 
ia menjadi dasar dalam tugasnya sebagai Duta 
Besar. Duta Francisco juga menggalakkan lebih 
ramai belia, khususnya di kalangan orang asal, 
untuk meneroka  perkhidmatan asing Malaysia 
kerana ia adalah satu peluang untuk berkembang 
dalam kerjaya kehidupan di peringkat global.

Dalam memikul tanggungjawabnya, Fran-
cisco mengatakan iman adalah memainkan 
peranan penting. “Tuhan sentiasa ada untuk kita 
tidak kira betapa sukarnya keadaan!”

Hubungan diplomatik di antara Malaysia 
dan Hungary, yang terjalin pada 1969, telah 
membuka laluan kepada penubuhan Kedutaan 
Malaysia di Budapest pada 1993 dan penubu-
han Kedutaan Hungary di Kuala Lumpur pada 
1991. 

Selama bertahun-tahun, antara instrumen 
dua hala yang ditandatangani antara Malaysia 
dan Hungary adalah Penghindaran Percukaian 
Berganda dan Pencegahan Pengelakan Fiskal 
berkenaan dengan Cukai Pendapatan (1989); 
Pertukaran Maklumat antara Pertubuhan Ber-
ita Nasional Malaysia (Bernama) dan Hungar-
ian News Agency (1992).

Duta baharu Malaysia ke Hungary: Iman penting dalam pekerjaan 

Sr Clarice meraikan 
ulang tahun ke-400 
pendiri IJ di Sook. 

Duta Francisco Munis (kiri) bersama 
Duta Vatikan ke Hungary, Uskup Agung 
Michael A. Blume. 


