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EDARAN DALAMAN SAHAJA

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus me-
nyoroti pentingnya persaudaraan, 
saling menerima dan menghormati 
dalam masyarakat dunia lebih-lebih 
lagi kepada kaum migran dan pelar-
ian.

Perkara ini ditekankan dalam 
pesan Hari Migran dan Pelarian ke-
107 yang disambut pada 26 Sept ini.

Dalam memperingati para mi-
gran dan pelarian yang menghadapi 
pelbagai percubaan getir, Sri Paus 
menjelaskan bahawa dalam ensik-
lik ‘Frateli Tutti’, ada keprihatinan 
dan harapan bila krisis kesihatan 

sekarang berlalu.
Untuk alasan ini, Bapa Suci ingin 

agar Hari Migran dan Pelarian Se-
dunia tahun ini untuk maju bersama 
menuju “kita” yang semakin luas.

Lebih lanjut, Sri Paus mengajak 
semua anggota gereja Katolik agar 
memiliki komitmen menjadi se-
makin setia kepada katolik. Beliau 
mengingatkan bagaimana Santo 
Petrus mengingatkan umat di Ef-
esus.

“Ada satu tubuh dan satu roh, 
sama seperti anda dipanggil untuk 
satu harapan panggilan anda. Satu 

Tuhan, satu iman, dan satu pembap-
tisan.” (Efesus 4:4-5).

Hari Migran dan Pelarian Sedu-
nia bermula pada tahun 1914, un-
tuk mengungkapkan sokongan dan 
kepedulian terhadap orang-orang 
yang terpaksa meninggalkan tanah 
air mereka kerana peperangan, ke-
buluran, bencana atau kemiskinan. 

Umat   Katolik di seluruh dunia 
diundang untuk berdoa bagi para 
pelarian dan migran yang mengha-
dapi banyak kesukaran. 

 Lagi artikel di mukasurat BM 6.  

Sempena Hari Migran dan Pelarian 2021, 
Sri Paus mengatakan menerima orang 
asing adalah sukacita besar di syurga 

Damsyik: Sekurang-kurangn-
ya 62 kanak-kanak telah 
mati di dua buah kem pelar-

ian di timur laut Syria sejak awal ta-
hun ini. Tragedi yang menandakan 
“keperluan mendesak” untuk mem-
beri perhatian terhadap kanak-
kanak bawah umur di kem-kem 
pelarian, tidak selamat, terdedah ke-
pada bahaya dan prospek masa ha-
dapan mereka juga tidak menentu. 

Inilah adalah peringatan kecemasan yang 
dilancarkan oleh NGO, “Save the Children” 
dalam laporan bertajuk “Bila saya akan dapat 
memulakan kehidupan?”. Laporan yang men-
ceritakan keadaan “tidak berisiko dan teran-
cam"  di dua buah kem pelarian iaitu Al-Hol 
dan Roj, Syria. 

Kem-kem ini dikendalikan oleh pasukan 
Kurdi, yang melindungi puluhan ribu orang 
yang kehilangan tempat tinggal, termasuk kira-
kira 40 ribu kanak-kanak dari negara jihadis 
Islam (IS, sebelumnya Isis).

Terdapat sekurang-kurangnya dua kema-
tian di kalangan kanak-kanak bawah umur 
setiap minggu sejak awal 2021. Penyebabnya 
termasuk kekurangan zat makanan, penyakit 
disebabkan tahap kebersihan yang buruk dan 
kebakaran yang meletus di dalam kem. Dua 
kanak-kanak dibunuh, daripada 73 pembunu-
han yang berlaku di dua buah pusat peneri-
maan tersebut dalam sembilan bulan pertama 
tahun ini.

Masalah lain termasuk hak untuk menda-
pat pendidikan: di Al-Hol, hanya 40% kanak-
kanak di bawah umur yang mendapat pen-
didikan sekolah, sementara di Roj jumlahnya 
hampir 55%. Di samping itu, terdapat kes 
kanak-kanak bawah umur 11 tahun yang di-

paksa bekerja.
“Keganasan adalah adalah fenomena harian 

di Al-Hol ... pembunuhan, cubaan membunuh, 
serangan dan pembakaran adalah fenomena 
biasa,” demikian catatan dalam laporan Save 
the Children. 

Di antara banyak kisah yang diceritakan ada-
lah kisah Maryam yang berusia 11 tahun, be-
rasal dari Lubnan: “Saya tidak dapat lagi ber-
tahan,” katanya pada Mei lalu, kerana “yang 
dapat kami lakukan hanyalah menunggu.” 
Gadis kecil itu akhirnya mati, ibunya cedera 
dan abangnya hilang semasa cubaan melarikan 
diri dari kem pelarian.

Sementara itu Syria sedang menghadapi 
situasi darurat mutlak, gelombang baharu 
jangkitan Covid-19 yang merebak sama ada di 
daerah-daerah kawalan pemerintah dan di ka-
wasan-kawasan yang masih berada di tangan 
pasukan pemberontak dan ekstremis. Dalam 
24 jam terakhir, jumlah kes tertinggi (235) se-

jak awal pandemik telah direkodkan. Angka 
yang dicatatkan sudah tentu bukan angka sebe-
nar kerana masih banyak kes yang tidak dire-
kodkan secara tepat. 

Pengendali kesihatan melaporkan bahawa, 
setakat ini, hanya 440 ribu dos vaksin anti-
Covid telah diberikan, daripada jumlah keselu-
ruhan 18 juta penduduk. Angka rasmi menye-
but tentang 31,148 jangkitan dan 2,146 mangsa 
sejak tahun lalu, dan hakikat keadaan darurat 
bahawa hospital sesak dan tidak dapat men-
erima semua pesakit.

“Kadar penghunian unit rawatan intensif 
kini hampir mencapai 100%,” ujar Issam al-
Amin, ketua Hospital Universiti Mouwasat, 
salah satu hospital terbesar di Damsyik yang 
mempunyai lebih  800 tempat tidur. Di barat 
laut yang diperintah oleh pemberontak, kes-kes 
tersebut meningkat dua kali ganda dalam masa 
kurang dari sebulan, dengan lebih dari 63 ribu 
jangkitan (25 ribu yang aktif). — AsiaNews 

Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan 
merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu! Ke-
kayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngen-
gat! Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan 
menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dag-
ingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-
hari yang sedang berakhir. 

Yakobus 5: 1-3

Puluhan kanak-kanak mati 
di kem-kem pelarian

Kanak-kanak pelarian dari Syria bermain di kawasan kem perlindungan. Gambar: AsiaNews

Bapa yang kudus, yang terkasih,
Anak-Mu Yesus mengajari kami bahawa ada sukacita besar 

di syurga setiap kali seseorang yang hilang ditemukan,
setiap kali seseorang dipinggirkan,  ditolak atau dibuang

dikumpulkan ke dalam “kita” ,
yang dengan demikian menjadi semakin luas.

Kami mohon kepada-Mu bagi para pengikut Yesus, 
dan semua orang yang berkehendak baik,

rahmat untuk melakukan kehendak-Mu di bumi.
Berkatilah setiap tindakan untuk menyambut dan menjangkau 
agar orang-orang di pengasingan dimasukkan ke dalam “kita” 
yang berasal dari komuniti dan “kita” yang berasal dari Gereja,

agar bumi kita benar-benar  menjadi apa yang Dikau 
sendiri kehendaki ketika menciptakannya:

rumah bersama milik 
semua saudara dan saudari kita. 

Amin.

Berdoa untuk Para Migran dan Pelarian



Bagaimana kita tahu 
doa kita berkesan? 

Kita perlu berdoa meskipun 
ia perkara mungkin yang 
paling mustahil dilakukan. 

Ini adalah nasihat daripada 
Michael J. Buckley yang juga 
cabaran untuk kita setiap hari. 
Dalam menghadapi kehidupan 
nyata, doa sering kali kelihatan 
seperti perkara yang paling tidak 
ada harapan untuk dilakukan. Apa 
perbezaan yang boleh dilakukan 
oleh doa?

Saya akan mendoakan awak! 
Tolong jaga saya dalam doa! 
Ketahuilah bahawa anda selalu 
dalam doa saya! Kita menggunak-
an ungkapan tersebut sepanjang 
masa. Saya rasa  tidak ada hari 
berlalu tanpa kita berjanji untuk 
mendoakan seseorang. 

Namun, adakah kita benar-benar 
percaya bahawa doa kita memberi 
perbezaan? Adakah kita benar-
benar percaya bahawa doa kita 
dapat menghentikan pandemik, 
meredakan ketegangan dalam 
komuniti kita, menghapus salah 
faham yang telah berlangsung 
selama berabad-abad di antara pel-
bagai denominasi agama, meny-
embuhkan seseorang yang mati 
dari penyakit maut, membawa 
anak-anak kita kembali ke gereja, 
atau menolong seseorang memaaf-
kan kita? Apa yang dapat dilaku-
kan oleh doa apabila kita mengha-
dapi keadaan yang tidak berdaya? 

Yesus mengatakan ada syaitan 
tertentu yang hanya dapat diusir 
dengan berdoa dan puasa. Bagi 

saya, lebih mudah untuk percaya 
secara langsung, dari segi roh 
jahat yang diusir daripada tubuh 
seseorang, daripada kita percaya 
bahawa doa kita dapat mengusir 
roh kebencian, ketidakadilan, 
salah faham, perpecahan, peperan-
gan, perkauman, nasionalisme, 
ketaksuban, dan penyakit badan 
dan mental. 

Inilah syaitan-syaitan sebenar 
yang melanda hidup kita dan 
walaupun kita meminta pertolon-
gan Tuhan dalam doa, kita sering 
melakukannya dengan kurang 
yakin bahawa doa kita akan mem-
buat perbezaan. Bagaimana mem-
buatkan doa kita berkuasa atau 
melakukan perbezaan?

Sejarah panjang agama Yahudi 
dan agama Kristian telah mengajar 
kita bahawa Tuhan tidak mudah 
campur tangan dalam alam dan 
kehidupan manusia, sekurang-
kurangnya  dengan cara yang 
dapat kita lihat.  Keajaiban 
memang berlaku, mungkin dengan 
berjuta-juta cara yang tidak dapat 
kita rasakan. Tetapi, jika kita tidak 
dapat melihat keajaiban, bagaima-
na kita tahu itu adalah nyata?

Realiti mempunyai ciri-ciri yang 
berbeza. Ada yang empirikal dan 
ada yang mistik. Kedua-duanya 
memang nyata, walaupun kedua-
duanya tidak dapat dilihat, sama 
seperti tindakan Tuhan dalam seja-
rah. Sekiranya mayat bangkit dari 
kuburnya (Kebangkitan) atau jika 
sekumpulan orang berjalan di 

belahan  Laut Merah (Keluaran) 
itu jelas merupakan campur tan-
gan Tuhan di dunia kita, tetapi jika 
ada pemimpin dunia yang mengal-
ami perubahan hati dan tiba-tiba 
lebih bersimpati kepada orang 
miskin, bagaimana kita tahu apa 
yang telah mendorong atau men-
gubahnya?

Begitu juga, untuk semua perka-
ra lain yang kita doakan. Dari 
mana inspirasi atau ilham yang 
mencetuskan penemuan vaksin 
untuk pandemik? Adakah ia pene-
muan tanpa sengaja? Inspirasi dari 
Tuhan? 

Anda boleh mengemukakan 
soalan yang sama terhadap doa 
kita, sama ada doa tentang situasi 
di dunia ini atau doa kesihatan 
peribadi kita. 

Apa sumber inspirasi, pemuli-
han kesihatan, leburnya kepahitan, 
perubahan hati, keputusan yang 
betul, atau kesempatan bertemu 

dengan seseorang yang menjadi 
rahmat sepanjang hidup anda? 
Adakah memang peluanjg yang 
jarang diperolehi atau konspirasi 
kemalangan? Atau adakah rahmat 
dan bimbingan Tuhan menyentuh 
anda secara positif kerana doa, 
kerana orang lain  atau usaha anda 
sendiri? 

Inti kepercayaan kita sebagai 
orang Kristian, adalah kepercay-
aan bahawa kita semua adalah 
bahagian dari satu tubuh mistik, 
Tubuh Kristus. Ini bukan kiasan. 
Tubuh ini adalah organisma hidup, 
sama nyata dengan tubuh fizikal. 

Di dalam tubuh fizikal, seperti 
yang kita tahu, semua bahagian 
saling mempengaruhi, baik dan 
buruk. 

Enzim yang sihat membantu 
seluruh tubuh mengekalkan kesi-
hatannya dan virus yang tidak 
sihat berfungsi untuk melemahkan 
seluruh badan. Sekiranya ini 
benar, dan memang demikian, 
maka tidak ada tindakan yang 
benar-benar peribadi.

Semua yang kita lakukan, 
walaupun dalam fikiran kita, 
mempengaruhi orang lain dan 
oleh itu pemikiran dan tindakan 
kita adalah enzim yang memberi 
kesihatan atau virus berbahaya 
yang mempengaruhi orang lain. 
Doa kita adalah enzim yang mem-
beri kesihatan yang mempenga-
ruhi seluruh tubuh, terutama orang 
dan peristiwa yang kita tuju. Ini 
adalah doktrin iman, bukan 

pemikiran angan-angan.
Semasa muda, Dorothy Day 

bersikap sinis terhadap Therese of 
Lisieux (The Little Flower) yang 
mempercayai bahawa dengan 
mengasingkan diri atau bertapa di 
sebuah biara kecil dan “cara kecil” 
mistiknya (yang mengaku bahawa 
tindakan terkecil kita mempenga-
ruhi peristiwa di seluruh dunia) 
adalah sesuatu yang sia-sia. 

Kemudian, ketika Dorothy ber-
giat aktif memperjuangkan  keadi-
lan dan kedamaian, dia mendapati 
tindakan itu tidak banyak memba-
wa perubahan. Lalu, dia mengam-
bil St Theresa sebagai santa 
pelindungnya. Sejak itu, Dorothy 
menyedari melalui pengalaman-
nya, bahawa setiap perkara kecil 
dan kelihatan tidak berfaedah 
untuk keadilan dan kedamaian, 
memberi perubahan positif. 

Walaupun kecil, ia membantu 
membuka beberapa ruang, meski-
pun ia hanyalah langkah kecil 
pada mulanya,  perlahan-lahan ia 
berkembang menjadi sesuatu yang 
lebih besar dan lebih berpengaruh. 
Dengan memasukkan beberapa 
enzim kecil ke dalam tubuh dunia, 
Dorothy Day akhirnya membantu 
mewujudkan sedikit sebanyak 
kesihatan pada dunia.

Doa adalah antibiotik yang licik 
dan tersembunyi – ia amat diper-
lukan pada ketika kita menyangka 
ia tidak berguna. — Hakcipta 
Terpelihara 1999-2019 @ Fr Ron 
Rolheiser 

Gereja yang didirikan 
Yesus sebagai persekutu-
an orang-orang yang per-

caya  kepada-Nya sebagai 
Penyelamat telah berkarya sela-
ma 21 abad di dunia! 

Ternyata rintangan, masalah 
dan cabaran yang dihadapi Yesus 
kerana ajaran dan sikap-Nya, 
seperti kita dengar dari Injil 
Markus hari ini, kini masih ber-
laku dan relevan. 

Di tengah-tengah perubahan 
luarbiasa yang terjadi dalam 
masyarakat di dunia kita ini sela-
ma 2000 tahun, masih berlaku 
sesuatu yang tetap sama dan 
tidak berubah. Ada yang hakiki 
dan baik, iaitu ajaran dan perbua-
tan Yesus; ada yang tidak baik, 
yakni kelemahan, kesombongan, 
egoisme manusia. 

Dalam Injil Markus, ia menyat-
akan tentang murid-murid Yesus 
hairan serta berat hati kerana ada 
orang, yang bukan daripada 
golongan mereka iaitu golongan 
murid atau pengikut Yesus, yang 
boleh mengusir syaitan “atas 
nama”-Nya. 

Reaksi Yesus dalam hal ini 
pula sungguh di luar dugaan: 
“Sesiapa tidak melawan kita, ber-
pihak kepada kita!” (Mrk 9:40) 
Inilah salah satu pesan Yesus 

kepada kita melalui Injil Markus 
hari ini!

Dewasa ini dalam masyarakat 
kita, jiwa dan semangat Kristian 
antara sesama seperti diajarkan 
Yesus menghadapi masalah dasar 
yang sama seperti dihadapi oleh 
Yesus sendiri 20 abad lalu. 
Dengan menggunakan bahasa 
moden atau kontemporeri, keny-
ataan ini disebut sebagai suatu 
sikap eksklusifisme. 

Sikap suka mengasingkan diri 
daripada masyarakat, mahu ber-
beza atau berada pada tahap yang 
lebih tinggi daripada orang lain 
mungkin berakar pada kebang-
gaan terhadap darah/keluarga, 
suku, ras, jabatan, kedudukan, 
kekayaan dan sebagainya. Sikap 
ini merupakan suatu formalisme. 

Sebenarnya bagi setiap orang 
yang tulus, jujur, polos dan 
sederhana - sikap, kata, perbua-
tan  formalisme semacam itu 
tidak diterima, tidak dikenal, 
terasa asing! Orang-orang yang 
tulus dan jujur ini, baik  dan 
secara rasmi kerana dibaptis, 
mahupun orang Kristian yang 
anonim, bagaimana pun keadaan 
dan kedudukannya, akan tetapi 
sederhana dan tulus hati, dan 
selalu menghargai sesamanya, 
siapa pun orang itu. 

Murid-murid Yesus yang di 
ceritakan oleh pengarang Markus 
hari ini adalah orang-orang 
sederhana juga. Mereka bukan 
golongan orang terkenal, terpela-
jar atau berkedudukan penting 
dalam masyarakat, namun kese-
derhanaan mereka belum benar-
benar sederhana seperti yang 
d imaksudkan  o leh  Yesus . 
Ternyata mereka juga berasa 
lebih tinggi dan istimewa ber-
banding orang-orang yang tidak 
bukan murid-murid Yesus. 

Kita umat Kristian, pengikut 
Kristus, sekarang ini, sedar atau 
tidak sedar, ramai yang masih  
sifatnya seperti murid-murid 
Yesus dahulu. Di mana sering 
berasa lebih tinggi daripada 
orang-orang lain, kurang meng-
hormati kepercayaan dan pegan-
gan agama orang lain.  

Tetapi ternyata orang-orang 
yang beragama lain itu hidup, 
bersikap dan melaksanakan dan 
menghayati apa yang diajarkan 
dan dikehendaki oleh Yesus! 
Sementara itu ada orang-orang 
yang rasmi adalah Kristian, tetapi 
corak hidup dan tingkah lakunya 
terhadap sesama berlainan den-
gan dari ajaran Yesus Kristus 
sendiri.

Yesus dengan tegas berkata: 

“Sebab tidak seorang pun yang 
telah mengadakan mukjizat demi 
nama-Ku, dapat seketika itu juga 
mengumpat Aku. Sesiapa tidak 
melawan kita, berpihak kepada  
kita” (Mrk 9:39). 

Di sini jelaslah bahawa segala 
yang baik selalu dikehendaki 
oleh Yesus. 

Tahu atau tidak tahu tentang 
Yesus, sesuai dengan agama 
menurut keputusan hari nurani 
masing-masing, apabila sese-
orang itu berbuat baik, itu bererti 
dia berpihak pada Yesus! 

Di sinilah letaknya bahaya 
sikap  eksklusifisme yang disertai 
oleh formalisme di setiap bidang 
hidup kita, termasuk sikap hidup 
kita sebagai orang beragama 
Kristian.

Tuhan tidak melihat apa yang 
melalui rasmi atau formal, mel-
ainkan yang benar dan baik. 
Orang yang berbuat baik, itu ber-

erti dia berbuat baik “demi nama 
Yesus”. 

Tetapi meskipun mengakui dan 
percaya kepada Yesus secara for-
mal, tetapi tidak berbuat sesuai 
dengan ajaran-Nya, ia tidak 
hidup dan bertindak “demi nama 
Yesus”! 

Sebaliknya sesiapa sahaja yang  
hidup dan berbuat apa pun yang 
benar dan baik, walaupun tidak 
mengenal Yesus, Yesus men-
gakui, bahawa dia berbuat “demi 
nama-Nya.”

Mengenal dan mengakui Yesus 
secara benar bukan hanya dibap-
tis secara formal, dan menjadi 
anggota Gereja, melainkan den-
gan berbuat secara nyata, konkrit, 
apa yang dikehendaki Yesus 
sesuai dengan ajaran-Nya dan 
melaksanakannya dalam hidup 
harian kita. — Msgr. F.X. 
Hadisumarta O.Carm, imanka-
tolik.com

Kesombongan, sikap esklusif,  penghalang dalam pelayanan
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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 Katekismus Gereja Katolik menje-

laskan tentang Syurga sebagai 
berikut:

1. Keadaan melihat Tuhan dalam 
keadaan-Nya yang sebenarnya.

KGK 1023:Orang yang mati 
dalam rahmat dan persahabatan 
Tuhan dan disucikan sepenuhnya, 
akan hidup selama-lamanya bersa-
ma Kristus. Mereka serupa dengan 
Tuhan untuk selama-lamanya, ker-
ana mereka melihat Dia “dalam 
keadaan-Nya yang sebenarnya” (1 
Yoh 3:2) dari muka ke muka (Bdk. 
1 Kor 13:12; Why 22:4).

2. Kehidupan yang sempurna ber-
sama Tritunggal Mahakudus, 
persekutuan kehidupan dan cinta 
bersama Tuhan. 

KGK 1024: Kehidupan yang 
sempurna bersama Tritunggal 
Mahakudus ini,  persekutuan 
kehidupan dan cinta bersama 
Tuhan, bersama Perawan Maria, 
bersama para malaikat dan orang 
kudus, dinamakan “syurga”. 
Syurga adalah tujuan terakhir dan 
pemenuhan kerinduan terdalam 

manusia, keadaan bahagia tertinggi 
dan definitif.

3. Hidup di dalam syurga berarti 
“ada bersama Kristus”

KGK 1025: Hidup di dalam 
syurga berarti “ada bersama 
Kristus” (Bdk. Yoh 14:3; Flp 1:23; 
1 Tes 4:17). Kaum terpilih hidup 
“di dalam Dia”, mempertahankan, 
atau lebih baik dikatakan, mene-
mukan identitinya yang sebenarn-
ya, namanya sendiri (Bdk. Why 
2:17).

4. Syurga adalah persekutuan 
bahagia dari semua mereka yang 
bergabung sepenuhnya dengan 
Kristus

KGK 1026: Oleh kematian dan 
kebangkitan-Nya, Yesus Kristus 
telah “membuka” syurga bagi kita. 
Kehidupan orang bahagia berarti 
memiliki secara penuh buah pene-
busan oleh Kristus. 

Ia mengundang mereka, yang 
selalu percaya kepada-Nya dan 
tetap setia kepada kehendak-Nya, 
m e n g a m b i l  b a g i a n  d a l a m 
kemuliaan syurgawi-Nya. Syurga 

adalah persekutuan bahagia dari 
semua mereka yang bergabung 
sepenuhnya dengan Dia.

5. Syurga yang merupakan misteri 
persekutuan berbahagia dengan 
Tuhan dan dengan semua mereka 
yang berada dalam Kristus, men-
gatasi setiap pengertian dan gam-
baran

KGK 1027: Misteri persekutuan 
berbahagia dengan Tuhan ini dan 
dengan semua mereka yang berada 
dalam Kristus, mengatasi setiap 
pengertian dan setiap gambaran. 

Kitab Suci berbicara kepada kita 
mengenai itu dalam gambar-gam-
bar, seperti kehidupan, terang, per-
damaian, perjamuan pernikahan 
meriah, anggur Kerajaan, rumah 
Bapa, Yerusalem syurgawi, dan 
firdaus: “Apa yang tidak pernah 
dilihat oleh mata, dan tidak pernah 
didengar oleh telinga, dan yang 
tidak pernah timbul dalam hati 
manusia: semuanya itu disediakan 
oleh Tuhan untuk mereka yang 
mengasihi Dia” (1 Kor 2:9).

6. Syurga adalah memandang 

Tuhan dalam kemuliaan syurgawi 
yang membahagiakan.

KGK 1028: Oleh kerana Tuhan 
itu Maha agung, maka Ia hanya 
dapat dilihat, dalam keadaan-Nya 
yang sebenarnya, apabila Ia sendiri 
membiarkan manusia melihat mis-
teri-Nya secara langsung dan men-
yanggupkannya  un tuk  i t u . 
M e m a n d a n g  Tu h a n  d a l a m 
kemuliaan syurgawi-Nya secara 
demikian dinamakan Gereja “pan-
dangan yang membahagiakan” 
[visio beatifica].

7. Syurga adalah keadaan di mana 
para terpilih memerintah bersama 
Kristus sampai selama-lamanya.

KGK 1029:  Mereka yang berba-
hagia di dalam kemuliaan syurga 
tetap memerlukan kehendak Tuhan 
dengan gembira. 

Mereka melakukan itu juga 
dalam hubungan dengan manusia 
lain dan seluruh ciptaan, kerana 
mereka memerintah bersama 
Kristus; bersama Dia mereka akan 
“memerintah sampai selama-
lamanya” (Why 22:5, Bdk. Mat 
25:21.23). — Katolisitas 

Apakah itu syurga? 

Paderi ingatkan bahaya prejudis, buruk 
sangka sebagai penghalang solidariti 
KUALA PENYU: Setelah gereja 
ditutup penghujung Mei yang lalu, 
pada 16 September 2021, Gereja 
St. Peter Bundu dibuka semula 
d e n g a n  m e r a y a k a n  M i s a 
Kesyukuran Hari Malaysia yang 
dipimpin oleh Father Clement Abel 
dan dibantu oleh Father Cladius 
Andrew. 

Fr Clement Abel selaku Paderi 
Paroki mengumumkan bahawa 
gereja paroki dan semua gereja di 
stasi luar boleh mengadakan Misa 
Kudus dan Ibadat Hari Minggu 
dengan mematuhi SPOP setelah 
Daerah Kuala Penyu mencapai 
imuniti kelompok melebihi 80% 
penduduk dewasanya telah meneri-
ma dua dos vaksin.

Para paderi Kuala Penyu, Fr. 
Clement dan Fr Claudius berkongsi 
rasa  kesyukuran kerana dapat kem-
bali bersama umat merayakan Misa 
lebih-lebih lagi dalam suasana men-
yambut Hari Malayisa. 

Walau bagaimanapun, kedua-dua 
paderi terus mengingatkan umat su-
paya sentiasa mematuhi SOP yang 
ditetapkan oleh pihak berkuasa agar 

rantaian Covid-19 yang sedang me-
landa negara kita dapat diputuskan. 
Sebagai pengikut Kristus yang baik, 
hendaklah sentiasa berdisiplin su-
paya keadaan bertambah baik dan 
kembali seperti sediakala.

Dalam homilinya, Fr. Clement 
menekankan betapa pentingnya 
kita hidup dalam sebuah komuniti 
terlebih dahulu dan bijak menilai 
diri sendiri sebelum menilai orang 
lain. 

Menurutnya, adakala kita ber-
fikir bahawa kita adalah orang-
orang yang baik dan tidak berdosa 
kerana telah melakukan semua per-
intah Tuhan, kita ada kalanya bera-
sa hebat dan sempurna sehingga 

bertindak menghakimi orang lain. 
Tetapi kita terlupa bahawa tidak 

kira seberapa baik pun kita rasa diri 
kita ini, sebenarnya tidak ada 
seorangpun di antara kita yang 
sempurna, sebab yang sempurna 
itu hanya Tuhan.

Sempena memperingati ulang 
tahun pembentukan Malaysia 
ke-58, Fr Clement mengajak umat 
agar taat mengikuti ajaran Tuhan 
yang mahu umat-Nya sentiasa pri-
hatin terhadap mereka yang 
memerlukan.

Katanya, “sebagai pengikut 
Kristus, kita harus saling memban-
tu, memotivasi, saling menghorma-
ti dan melayani sesama tanpa 

memandang kepada kekurangan 
atau kelemahannya”. 

Ingatlah bahawa semua orang 
memiliki  martabat dan maruah di 
hadapan Tuhan. Elakkan sikap 
suka berburuk sangka, suka meng-
hakimi dan memandang rendah 
kepada sesama manusia sebab 
ianya akan mewujudkan tembok 
dan penghalang bagi kita untuk 
bersolidariti, saling hormat dan 
melayani. 

“Marilah bersama Tuhan Yesus 
membina komuniti cintakasih, 
komuniti yang ada keadilan dan 
damai sejahtera di mana semua 
merasa senang juga diterima,” ujar 
Fr Clement. 

Pada akhir homilinya, Fr. 
Clement mengajak umat untuk 
sama-sama berdoa untuk semua 
rakyat Malaysia agar dapat mewu-
judkan sikap cinta kepada negara, 
bertanggungjawab untuk membina 
kesatuan dan solidariti agar dapat 
mencapai tekad keadilan yang 
tinggi, kedamaian, kemajuan dan 
pembangunan yang menyeluruh 
tanpa mengambil kira bangsa, suku 
kaum dan agama. 

Beliau juga berkongsi madah  
yang sepatutnya ada pada seorang 
pengikut Kristus; ‘di mana ada 
kejahatan, kita tunjukkan kebaikan; 
dimana ada kekasaran, kita balas 
dengan kemesraan; dan di mana 
ada kebencian dan pertelingkahan, 
kita tunjukkan cintakasih’

Selepas misa dan pemberkatan 
selesai,  umat bersama Fr. Clement 
dan Fr Claudius menyaksikan upa-
c a r a  m e n a i k k a n  B e n d e r a 
Kebangsaan (Jalur Gemilang) dan 
Bendera Negeri Sabah di perkaran-
gan gereja sambil menyanyikan 
lagu “Negaraku” dan “Sabah 
Tanah Airku”. — Marcus Angang 

KENINGAU: Pada hari Sabtu 
ketiga pada bulan September, Hari 
Membersihkan Pantai Sedunia 
(ICCD) mendorong orang ramai  
menyingkirkan sampah di pantai. 
Kesedaran juga disebarkan men-
genai memelihara dan melindungi 
lautan dan jalan air dunia.

Setiap tahun 13 juta tan plastik 
sampah masuk ke laut menyebab-
kan kehidupan marin terancam 

dan secara tidak langsung mem-
beri kesan kepada kesihatan ma-
nusia.

Pada 18 Sept, umat pelbagai 
paroki di Keuskupan Keningau. 
Antara yang menghantar gambar 
dan turut mendapat sijil menyer-
tai ICCD ialah dari Paroki Toboh, 
Katedral St Francis Xavier, Kuala 
Penyu dan Tenom.

Mereka menyertai program 

ICCD ini di tempat masing-mas-
ing. Meskipun tidak tinggal di pe-
sisiran laut, mereka tetap menyer-
tai program ini kerana menyedari 
semua jalan air menuju ke laut 
akhirnya.

Menurut anggaran, terdapat 5.25 
trilion kepingan plastik di lautan. 
Sebilangan plastik ini dibuang ter-
us ke laut dan sebahagian plastik 
itu disapu ke laut dari garis pantai. 

Umat sertai ICCD, sedari laut medan rezeki kita
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Sahabat kecil Yesus

Mari peduli pada semua saudara dan saudari kita
 yang menderita - Sri Paus Fransiskus, Pesan Hari Migran 

dan Pelarian Sedunia 2021. 
Cari LAPAN perbezaan pada gambar di bawah. 

Hello adik-adik,

Pada hari Minggu ini, 
kita merayakan Hari 
Migran dan Pelarian. 
Gereja Katolik mer-
ayakan Hari Migran 
dan Pelarian sejak 
seabad lalu.
Mengapa Gereja 

mengadakan Hari Mi-
gran dan Pelarian?
Pada hari terse-

but, kita mengingati 
dan mendoakan ra-
kan-rakan kita yang 
terpaksa berhijrah, 
berpindah atau mel-
arikan diri demi me-
nyelamatkan diri dari 
bencana alam, pep-
erangan, kemiskinan, 
kebuluran dan banyak 
lagi.
Adik-adik, keban-

yakan migran dan 
pelarian ini mengha-
dapi pelbagai masalah 
serta kesukaran. 
Antara kesukaran 

yang mereka alami 

ialah orang-orang 
di sekeliling atau di 
tempat baharu, tidak 
mahu menghormati, 
melayan mereka den-
gan kasar, mengek-
sploitasi dan banyak 
lagi.Kasihan bukan?
Bapa Suci kita, 

Fransiskus menyeru 
dan mengingatkan kita 
bahawa kaum migran 
dan pelarian ini adalah 
saudara-saudari kita. 
Kita harus menghor-
mati mereka kerana 
mereka juga dicipta 
oleh Tuhan mengikut 
gambaran-Nya.
Oleh itu adik-adik, 

apa kata pada hari 
ini, mari kita mendoa-
kan para migran dan 
pelarian, khususnya 
kanak-kanak, agar 
mereka sentiasa di-
kuatkan dan dilindungi 
dari kejahatan.

Salam sayang
Auntie Melly 

Selesaikan kod rahsia di bawah untuk membaca 
pesan Yesus. 

Hari Para Migran dan Pelarian 2021: 
Menuju "kita" yang lebih luas.
Minta ibu bapa adik-adik 
muat turun ruangan ini. 
Lengkapkan gambar 
di bawah dan 
jangan lupa 
mewarnakannya ya! 
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KOTA KINABALU: Biasanya, ger-
eja akan menyambut calon yang telah 
melalui beberapa bulan sesi pertemuan 
Kateketikal Inisiasi Kristian Dewasa 
(IKD) dengan merayakan upacara Pen-
erimaan dalam Misa Kudus, disaksikan 
oleh umat dan berdoa untuk mereka. 

Namun, disebabkan gereja belum 
dibuka untuk umat kerana situasi  pan-
demik yang masih teruk, ia dijalankan 
dalam suasana sederhana dan tanpa ke-
hadiran umat. Sempena Hari Malaysia, 
16 Sept, Father Paul Lo,  Rektor Katedral 
Hati Kudus memimpin Upacara Peneri-
maan atau Uupacara Pelantikan Kateku-
men. Ia dijalankan pada hari yang sama 
namun berlainan masa mengikut bahasa. 
IKD Bahasa Malaysia menjalani upacara 
pada sebelah pagi, manakala IKD Ba-
hasa Inggeris pada jam 3.00 petang dan 
IKD Bahasa Cina pada jam 5.00 petang.

Sesuai dengan SOP, semua calon kate-
kumen telah menerima dua dos vaksi-
nasi dan jumlah peserta tidak melebihi 
lima puluh orang. Melalui upacara Pen-
erimaan, calon diterima secara rasmi ke 
tahap katekumenat dan menjadi kateku-
men. 

Pada tahap ini, mereka belajar kateki-
smus dan belajar menjalani kehidupan 
bertobat kepada Kristus  lebih kurang 
setengah tahun. Diharapkan, pada bulan 
Mac tahun depan (Ahad pertama Pra-
Paskah), mereka akan didaftarkan seba-
gai Para Pilihan melalui upacara  Pemili-

han, dan secara aktif mempersiapkan 
diri dalam penerimaan  sakramen ini-
siasi pada malam Paskah atau pada hari 
Paskah.

Upacara  Penerimaan dalam Bahasa 
Malaysia (BM) diadakan pada pukul 
11.00 pagi. Terdapat 46 katekumen de-
wasa di BM IKD. Disebabkan peraturan 
SOP, hanya 20 katekumen yang ditema-
ni oleh penjamin,  dibenarkan menyertai 
upacara fizikal tersebut. 

Calon lain dan penjamin mereka me-
nyertai upacara tersebut dalam talian se-
cara melalui ZOOM. Selain itu, 20 orang 
katekumen kanak-kanak tidak diwajib-
kan menyertai upacara tersebut.

Terdapat 15 katekumen dari bahasa 
Inggeris, di mana dua daripada mereka 
merupakan umat dari Gereja Immacu-

late Conception manakala ada lapan 
orang katekumen dari kelas IKD Bahasa 
Cina. 

Upacara tersebut merangkumi tiga 
bahagian: sambutan, liturgi Sabda dan 
penutupan.  Setelah menanyakan mo-
tif calon untuk memeluk iman Katolik, 
Rektor membuat tanda salib dari jauh, 
dan calon memakai sendiri salib yang 
diberkati sebagai simbol kepercayaan 
mereka kepada Yesus Kristus.

Sempena Hari Santo Cornelius dan 
Siprianus, Fr Paul dalam homilinya  
menyatakan bahawa gereja memperin-
gati kematiran Sri Paus Santo Cornelius 
dan Uskup Sto Siprianus yang berani 
menghadapi pelbagai cabaran demi me-
wartakan Khabar Gembira. 

Paderi itu mendorong para kateku-

men untuk mencontohi ketabahan dan 
kesetiaan kedua-dua orang kudus itu, 
bukan sahaja dari segi penginjilan tetapi 
juga memperjuangkan martabat mereka 
yang dipinggirkan. 

“Iman adalah anugerah Tuhan yang 
perlu diperkuat dengan Firman Tuhan. 
Ini dapat dilihat ketika Yesus mengatasi 
godaan oleh Iblis dengan Firman Tu-
han,” kata Fr Paul Lo seraya menekan-
kan kepentingan Alkitab dalam kehidu-
pan rohani para katekumen. 

Beliau juga berpesan bahawa masalah 
dan cabaran tidak hilang ketika menjadi 
katekumen, setiap katekumen harus ber-
sedia memikul salib dan mengikuti Dia. 
Dan bagi mereka yang tabah mengikuti 
Dia, Tuhan menjanjikan kekuatan pada 
setiap masalah, penghiburan dalam 
setiap kesesakan dan harapan baharu 
untuk hidup kita.

Selepas homili, rektor menyerahkan 
Alkitab kepada wakil para katekumen 
kerana Alkitab akan membantu mereka 
untuk mengetahui lebih banyak menge-
nai Yesus Kristus.

Semasa doa permohonan bagi para 
katekumen, umat memohon supaya 
Tuhan menganugerahkan iman kepada 
mereka dalam menerima ajaran Kristus 
dengan sepenuh hati dan maju dalam 
perjalanan iman.

Dalam upacara penutupan, rektor 
memberikan rahmat dan kedamaian ke-
pada para katekumen. — CS 

Menjadi pengikut Kristus yang 
berakar kuat di dalam Tuhan

DONTOZIDON,Penampang: Seramai 
26 calon Pra-Katekumenat dari Paroki 
St Paul Dontozidon, Our Lady Queen of 
Peace, Kobusak dan St John The Bap-
tist, Kopungit telah mengikuti Upacara 
Penerimaan Katekumen pada 18 Sep 
jam 1.00 tengahari di Gereja St Paul.  

Kehadiran calon bersama penang-
gung telah melengkapkan upacara 
Penerimaan melalui empat peringkat 
iaitu Penyerahan Nama, Penandaan 

Salib, Penandaan Salib Atas Deria dan 
Penyampaian Alkitab. 

Fr Russell Lawrine telah menyem-
purnakan upacara ini atas semua para 
calon dan menurut SOP yang telah 
ditetapkan oleh pihak Majlis Keselama-
tan Negara (MKN). 

Terdapat tiga calon dari St John The 
Baptist Kopungit tidak dapat hadir atas 
sebab yang tidak dapat dielakkan. — 
CS 

26 katekumen untuk 
St Paul Dontozidon 

Rai komuni pertama 
dengan busana tradisi 

PAPUA NEW GUINEA: Raut wajah 
gembira dan sukacita terlihat pada wajah 
kanak-kanak yang menerima sakramen-
sakramen inisiasi di Paroki Kristus Raja 
Kimaan, Keuskupan Agung Merauke. 

Bertepatan dengan Hari Raya Kelahiran 
St. Perawan Maria, 8 September 2021, 
turut diraikan ialah tujuh pasangan yang 
menerima Sakramen Perkahwinan.

Menariknya, kanak-kanak ini tidak 

berbusana putih tetapi memakai pakaian 
tradisi untuk menerima komuni pertama.

Sebelum menerima sakramen, para 
kanak-kanak dan bakal suami isteri ter-
lebih dahulu diberikan katekesis tentang 
sakramen. 

Mereka diingatkan bahawa sakramen 
adalah tanda rahmat dan kehadiran Tuhan 
dalam hidup manusia. — hidupkatolik.
com
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Sejarah “Kita” 
Cakerawala itu sudah ada dalam rencana 
penciptaan Tuhan: “Maka Tuhan mencipta-
kan manusia menurut gambar-Nya, menurut 
gambar Tuhan diciptakan-Nya dia; laki-laki 
dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Tu-
han memberkati mereka, lalu Tuhan berfir-
man kepada mereka: “Beranak cuculah dan 
bertambah banyak…(Kej 1:27-28). Tuhan 
menciptakan kita laki-laki dan perempuan, 
berbeza namun saling melengkapi, untuk 
membentuk “kita” yang ditakdirkan untuk 
menjadi semakin banyak jumlahnya. 

Ketika, dalam ketidak taatan kita berpal-
ing dari Tuhan, Dia tetap dalam belas kasi-
han-Nya berkehendak untuk menawarkan 
kepada kita jalan rekonsiliasi, bukan sebagai 
individu tetapi sebagai sebuah umat, sebagai 
sebuah “kita”, dengan maksud untuk mer-
angkul seluruh keluarga manusia. 

Demikianlah sejarah keselamatan me-
miliki “kita” pada awalnya dan “kita” pada 
akhirnya, dan pada pusatnya misteri Kristus, 
yang mati dan bangkit “supaya mereka se-
mua menjadi satu" (Yoh 17:21). 

Akan tetapi, masa sekarang menunjukkan 
bahawa “kita” yang dikehendaki oleh Tuhan 
ini hancur dan tercerai-berai, terluka dan ca-
cat. Ini menjadi semakin jelas di saat-saat 
krisis besar, seperti halnya dengan pandemik 
saat ini. “Kita” kita, sama ada di dunia yang 
lebih luas mahupun di dalam Gereja, sedang 
runtuh dan retak kerana bentuk-bentuk na-
sionalisme yang rabun dan agresif (bdk. 
Fratelli Tutti, 11) dan individualisme radikal 
(bdk. ibid., 105). Dan harga tertinggi dibayar 
oleh mereka yang paling mudah dilihat se-
bagai orang lain: orang asing, migran, yang 
terpinggir, mereka yang hidupnya senantiasa 
berada pada pinggiran.

 Jadi saya ingin menggunakan Hari Mi-
gran Sedunia ini untuk menyampaikan se-
ruan ganda, pertama kepada umat Katolik 
dan kemudian kepada semua pria dan wanita 
di dunia kita, untuk maju bersama menuju 
“kita” yang semakin luas.

Gereja yang semakin “katolik”
Bagi para anggota Gereja Katolik, seruan 
ini menuntut komitmen untuk semakin setia 
kepada jatidiri “katolik” kita, seperti yang di-

ingatkan oleh Santo Paulus kepada komuniti 
di Efesus: “Dan berusahalah memelihara ke-
satuan Roh oleh ikatan damai sejahtera: satu 
tubuh, dan satu Roh, sebagaimana kamu tel-
ah dipanggil kepada satu pengharapan yang 
terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, 
satu iman, satu baptisan, … (Ef 4:4-5).

Umat beriman Katolik dipanggil untuk 
bekerja sama, masing-masing di tengah 
komunitinya sendiri, untuk membuat Ger-
eja menjadi semakin inklusif ketika dia 
mengemban misi yang dipercayakan kepada 
para Rasul oleh Yesus Kristus: “Pergilah dan 
beritakanlah: Kerajaan Syurga sudah dekat. 
Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah 
orang mati; tahirkanlah orang kusta; usirlah 
setan-setan. Kamu telah memperolehnya 
dengan cuma-cuma, kerana itu berikanlah 
pula dengan cuma-cuma.”(Mat 10:7-8).

“Perjumpaan dengan para migran dan 
pelarian dari denominasi dan agama lain 
merupakan tanah subur bagi tumbuhnya di-
alog ekumenis dan dialog antara agama yang 
terbuka dan memperkaya” (Pidato kepada 
Direktur Nasional Peduli Pastoral untuk Mi-
gran, 22 September 2017).

Dunia yang semakin inklusif
Saya juga membuat seruan ini untuk mel-
akukan perjalanan bersama menuju “kita” 
yang semakin luas bagi semua orang, demi 
memperbarui keluarga manusia, memban-
gun bersama masa depan keadilan dan per-
damaian, dan memastikan bahawa tidak ada 
seorang pun yang tertinggal.

Masyarakat kita akan memiliki sebuah 
masa depan yang “berwarna-warni”, diper-
kaya oleh keragaman dan pertukaran bu-

daya. Sebagai akibatnya , kita pun sekarang 
harus belajar untuk hidup bersama secara 
rukun dan damai. Saya selalu tersentuh oleh 
adegan dalam Kisah Para Rasul ketika, pada 
hari “pembaptisan” Gereja pada Pentakosta, 
segera setelah turunnya Roh Kudus, orang-
orang Yerusalem mendengar pernyataan 
keselamatan: “Kami…orang-orang Parthia , 
Media, Elam, dan penduduk Mesopotamia, 
Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, 
Frigia dan Pamfilia, Mesir dan bahagian-ba-
hagian Libya milik Kirene, dan pengunjung 
dari Roma, baik Yahudi maupun proselit, 
Kreta dan Arab - dalam bahasa kami sendiri 
kami mendengar mereka berbicara tentang 
perbuatan kuasa Tuhan” (2:9-11).

Inilah cita-cita Yerusalem baharu (lih. Yes 
60; Why 21: 3), di mana semua orang ber-
satu dalam damai dan rukun, merayakan ke-
baikan Tuhan dan keajaiban ciptaan. 

Untuk mencapai cita-cita ini, bagaimana-
pun juga, kita harus melakukan segala upaya 
untuk meruntuhkan tembok yang memisah-
kan kita dan, dengan mengakui saling ket-
erhubungan kita yang dalam, membangun 
jambatan yang menumbuhkan budaya per-
jumpaan. Gerakan-gerakan migrasi hari ini 
menawarkan kesempatan bagi kita untuk 
mengatasi ketakutan kita dan membiarkan 
diri kita diperkaya oleh keragaman karunia 
masing-masing orang. 

Kemudian, jika kita menginginkannya, 
kita dapat mengubah perbatasan menjadi 
tempat perjumpaan yang istimewa, di mana 
keajaiban sebuah “kita” yang lebih luas da-
pat terjadi.

Saya mengajak semua orang di dunia kita 
untuk dengan baik memanfaatkan karunia 

yang telah Tuhan percayakan kepada kita 
untuk melestarikan dan membuat ciptaan-
Nya semakin indah.

Untuk memastikan bahawa rumah kita 
bersama ini dirawat secara tepat, kita harus 
menjadi “kita” yang semakin luas dan lebih 
bertanggung jawab, dalam keyakinan men-
dalam bahawa apa pun yang baik yang di-
lakukan di dunia kita dilakukan untuk gen-
erasi sekarang dan mendatang. 

Komitmen kita harus menjadi keterlibatan 
pribadi dan bersama yang peduli pada semua 
saudara dan saudari kita yang terus mender-
ita, bahkan saat kita bekerja menuju pemban-
gunan yang lebih berkelanjutan, seimbang, 
dan inklusif. Sebuah komitmen yang tidak 
membezakan antara penduduk asli dan orang 
asing, antara tuan rumah dan tamu, kerana 
ini adalah masalah harta yang kita miliki ber-
sama, yang perawatan dan manfaatnya tidak 
boleh ada yang dikecualikan.

Mimpi dimulai 
Nabi Yoel meramalkan bahawa masa depan 
mesianis akan menjadi masa mimpi dan 
visi yang diilhami oleh Roh: “Aku akan 
mencurahkan roh-Ku ke atas semua manu-
sia; anak-anakmu laki-laki dan perempuan 
akan bernubuat, orang tuamu akan menda-
pat mimpi, dan orang mudamu akan melihat 
penglihatan” (Yoel 2:28). 

Kita dipanggil untuk bermimpi bersama, 
dengan berani, sebagai satu keluarga manu-
sia, sebagai sahabat dalam perjalanan yang 
sama, sebagai putera dan puteri dari bumi 
yang sama yang adalah rumah kita bersama, 
saudara dan saudari semua (bdk. Fratelli 
Tutti, 8).

Menuju ‘kita’ yang lebih luas
Pesan Sri Paus sempena Hari Migran dan Pelarian ke-107, 26 Sept, 2021 

Dalam Ensiklik Fratelli Tutti, Sri Paus Fransiskus 
mengungkapkan keprihatinan dan harapan utamanya: 
“Setelah krisis kesihatan berakhir, reaksi terburuk kita adalah 
terjerumus lebih dalam lagi ke dalam demam konsumerisme 
dan bentuk-bentuk baru pertahanan diri yang egois. Semoga 
pada akhirnya tidak ada lagi “yang lain”, melainkan hanya 
“kita”. (No. 35).

Untuk itu, saya ingin mempersembahkan Pesan untuk Hari 
Migran dan Pelarian Sedunia tahun ini dengan tema, Menuju 
“Kita” yang Lebih Luas, untuk menunjukkan cakerawala 
yang jelas bagi perjalanan kita bersama di dunia ini: 

SEOUL: Keuskupan Daejeon mem-
berikan pelayanan pastoral kepada 
pendatang dari negara-negara luar 
termasuk Filipina, Vietnam dan 
Timor-Leste. Emiliano Pajardo dari 
Filipina tiba di Korea Selatan pada 
tahun 2003 kerana ingin mengubah 
hidupnya. 

Emiliano datang ke negara itu 
untuk bekerja sebagai pelatih tekni-
kal dan mendapati semakin ramai 
pendatang Filipina berada di negara 
Asia Timur. Dia kemudian kembali 
ke Filipina, belajar teologi migrasi 
di Universiti Ateneo de Manila yang 
dikendalikan oleh Yesuit dan kem-
bali ke Korea pada tahun 2008 untuk 
bekerja sebagai misionari awam bagi 
masyarakat Filipina di Korea Sela-
tan. 

Emiliano menawarkan pelayanan 
rohani dan pastoral kepada ratusan 
migran Filipina di bawah naungan 
Moyse Cheonan iaitu sebuah pelay-

anan pastoral Keuskupan Daejeon. 
Pelayanan pastoral itu telah meny-

entuh ramai kehidupan masyarakat 
pendatang dari pelbagai negara ter-
masuk Filipina, Vietnam dan Timor-
Leste. 

Setiap minggu beliau mengunjun-
gi komuniti Katolik migran Filipina 
di Cheonan, Hongseong, Seosan, 
Dangjin dan Sinhapdeok dan mem-
bantu para paderi  mengatur Misa 
dan pelayanan lain untuk mereka.

Emiliano mengatakan pekerja as-
ing sering memerlukan sokongan 
kerana mereka tidak bercakap men-
genai masalah mereka secara ter-
buka. 

Selain itu, paderi dari Missionary 
Society of St Columban dan Society 
of the Divine Word juga sering men-
gunjungi lima komuniti pendatang di 
Keuskupan Daejeon untuk meraya-
kan Misa, memberi kaunseling dan 
pelayanan kesihatan. — UCANews

Gereja Korea tawar pelayanan 
dan penjagaan kepada migran

Sri Paus memberkati seorang kanak-kanak Rohingya pada 1 Disember 2017 
di Dhaka, Bangladesh. Gambar Mohammad Ponir Hossain/Reuters. 

Seorang paderi memberkati migran Filipina di sebuah Gereja di 
Korea Selatan. (Gambar: Moyse Cheonan/ Ucanews).

KABUL: Sebuah kumpulan hak 
asasi Kristian antarabangsa  menya-
takan rasa bimbang atas penolakan 
Pakistan untuk menerima pelarian 
dari Afghanistan. 

“Keputusan Pakistan untuk me-
nutup sempadannya untuk  pelarian 
Afghanistan menyukarkan keadaan 
yang sudah rumit dan berbahaya,” 
kata William Stark, ketua wilayah 
International Christian Concern 
(ICC).

ICC adalah organisasi Kristian 
ekumenikal, bukan kerajaan, ber-
pusat di Washington yang fokusnya 
memperjuangkan hak asasi manusia 
Kristian dan minoriti agama.

Stark mengatakan orang-orang 
yang cuba menghindari dari pengan-
iyaan Taliban kini semakin putus asa 
kerana negara jiran menutup pintu 
untuk mereka. 

“Komuniti antarabangsa mesti 
melakukan lebih banyak perkara 
untuk membantu komuniti terancam 

ini di Afghanistan, termasuk orang 
Kristian,” katanya.

Beliau menyarankan agar bagi 
orang Kristian Afghanistan, “status 
khas harus dibuat untuk memung-
kinkan mereka meninggalkan Af-
ghanistan dan menetap di negara 
yang aman. 

Dengan Taliban yang kini berkua-
sa, orang Kristian yang terperangkap 
di Afghanistan kemungkinan tinggal 
di negara paling berbahaya di du-
nia,” kata Stark. — LiCASnews 

ICC kesal Pakistan tutup sempadan 
untuk pelarian Afghanistan

Kanak-kanak Pakistan di pinggir 
bandar Lahore. Gambar: Licasnews.



Majlis Kardinal bincang sinode tentang 
sinodaliti dengan Bapa Suci
KOTA VATIKAN: Sri Paus Fransiskus dan 
para penasihat kardinalnya pada 22 Sept 
lalu, berbincang tentang sinode mengenai 
sinodaliti yang akan datang. 

Mesyuarat itu berlangsung secara maya 
di kediaman Sri Paus. 

Pertemuan itu membincangkan tentang 
dua ucapan dasar Sri Paus iaitu pada tahun 
2015, sempena ulang tahun ke-50 institusi 
Sinode Uskup, di mana prelatus itu meng-
gambarkan sinodaliti sebagai jalan yang 
"Tuhan harapkan dari Gereja milenium 
ketiga."

Ucapan kedua pula merujuk kepada uca-
pannya beberapa minggu lalu, yang dituju-
kan kepada umat Katolik dari Keuskupan 
Roma. 

Dalam ucapan itu, Bapa Suci mengatakan 
bahawa proses dua tahun yang membawa 
kepada sinode 2023 mengenai sinodaliti 
bukan mengenai “menghimpunkan  pen-
dapat,” tetapi “mendengarkan Roh Kudus.”

Pejabat akhbar Takhta Suci mengata-
kan bahawa Sri Paus  memberitahu para 
kardinal “betapa pentingnya Gereja terus 
dibimbing, mendengarkan satu lain dengan 
sikap pastoral, terutama dalam menghadapi 
godaan klerikalisme.” 

Vatikan mengumumkan pada bulan Mei 
bahawa sinode mengenai sinodaliti akan 
dibuka di fasa keuskupan yang berlangsung 
dari Oktober 2021 hingga April 2022.

Fasa kedua, peringkat benua akan ber-
langsung dari September 2022 hingga Mac 

2023.
Tahap ketiga, fasa sejagat akan dimu-

lai di Vatikan pada Oktober 2023 dengan 
Perhimpunan Agung Biasa XVI Sinode 
Uskup, yang didedikasikan untuk tema 
“Untuk Gereja Sinodal: Komuni, Penyer-
taan, dan Misi.”

Para Kardinal dari Honduran, Jerman, 
Amerika Syarikat, India dan Congo me-
nyertai pertemuan maya itu dari negara 
masing-masing. 

Kardinal Pietro Parolin, Setiausaha Ne-
gara Vatikan, Kardinal Giuseppe Bertello, 
presiden Gabenor Vatikan yang bakal ber-

sara dan Uskup Marco Mellino, setiausaha 
Majlis Kardinal, menyertai mesyuarat itu 
dari Vatikan

Pertemuan terakhir para kardinal ialah 
pada bulan Jun lalu. 

Pejabat akhbar Takhta Suci mengatakan 
tujuh kardinal itu memberikan gambaran 
mengenai jalan sinodal, yang menekankan 
perlunya “mengatasi sektarianisme dan 
kepentingan partisan.”

Mesyuarat Majlis Kardinal seterusnya 
dijadualkan pada bulan Disember. Vatikan 
berharap pertemuan itu akan diadakan se-
cara bersemuka, bukan di layar. — CNA 

Sri Paus bertemu keluarga 
pelarian dari Afghanistan 

ROMA: Sri Paus Fransiskus bertemu den-
gan tiga buah keluarga pelarian Afghani-
stan di Vatikan, termasuk sebuah keluarga 
Katolik yang terdiri daripada empat orang 
anak di mana bapa mereka masih hilang dan 
kemungkinan besar telah dibunuh oleh Tali-
ban.

Dalam pertemuan mengharukan itu, tujuh 
orang kanak-kanak pelarian menghadiahkan 
kepada Sri Paus beberapa gambar mereka 
dan Sri Paus Fransiskus turut berdoa dengan 
keluarga dari Afghanistan tersebut. 

 “Pertemuan itu sangat indah,” kata Ali 
Ehsani kepada CNA pada 22 Sept, selepas 
berakhirnya pertemuan Bapa Suci dengan 
keluarga-keluarga tersebut. 

Ehsani, seorang Kristian Afghanistan 
yang melarikan diri dari Taliban setelah ibu 
bapanya dibunuh pada tahun 1997. Beliau 
telah menulis permohonan kepada Sri Paus 
untuk membantu keluarga Katolik Afghani-

stan yang terdampar di lapangan terbang 
Kabul pada bulan Ogos, setelah Taliban 
mengambil alih kerajaan Afghanistan. 

Pada waktu itu, ribuan warga Afghani-
stan telah memenuhi  lapangan terbang un-
tuk mencari perlindungan selepas ibu kota 
Afghanistan jatuh kepada Taliban pada 15 
Ogos.

Salah sebuah keluarga di mana bapa 
mereka telah hilang yakin kehilangan bapa 
mereka ada kaitannya dengan identiti Kris-
tian mereka. Pada awal ‘pemerintahan’ Tali-
ban, para askar telah pergi dari pintu ke pintu 
untuk mencari sasaran mereka. 

 “Kami bersembunyi di bilik bawah tanah 
selama empat hari dan empat malam kerana 
takut ditangkap,” kata Pary Gul Hasan Zada, 
ibu keluarga itu, kepada L'Osservatore Ro-
mano. Itali menawarkan suaka kepada ibu 
dan anak-anaknya.  Keluarga itu tiba di 
Roma pada 21 Ogos.

Ibu itu mengatakan bahawa dia tidak 
mempunyai berita mengenai status suamin-
ya sejak ditangkap bulan lalu. Sri Paus ber-
temu dengan keluarga Katolik ini dan dua 
keluarga lain yang mempunyai anak berusia 
antara satu hingga 14 tahun sebelum meng-
hadiri audiensi mingguannya bersama umat 
awam. 

Keluarga Hasan Zada, setibanya di Itali, 
akhirnya dapat menghadiri Misa setelah 
lama mempraktikkan iman mereka secara 
diam-diam. 

 “Memiliki kebebasan mempraktikkan 
iman secara terbuka amatlah menggembira-
kan. Setelah sekian lama merahsiakan iden-
titi Kristian, kini mereka dapat menghadiri 
Misa secara terbuka umpama dilahirkan 
semula. Kali pertama mereka dapat meng-
hadiri Misa, mereka begitu tersentuh sehing-
ga mengalirkan air mata,” jelas Ehsani.  —                                                                 
media Vatikan 

Michael, Gabriel dan Rafael adalah malai-
kat yang melindungi manusia. Ada 

sedikit kisah mereka dalam Kitab Suci. 
Nama Michael bererti, Siapa dapat menya-

mai Tuhan?” Tiga kitab dalam Kitab Suci ada 
menyebut tentang St. Michael, iaitu: Daniel, 
Wahyu dan Surat Yudas. Dalam Kitab Wahyu 
bab 12:7-9, kita membaca tentang suatu per-
tempuran besar yang terjadi di syurga. Michael 
dan malaikat-malaikatnya berperang melawan 
Syaitan. Michael menjadi pemenang kerana 
setia kepada Tuhan. Kita dapat mohon bantuan 
St. Michael untuk menjadikan iman kita teguh 
dan dalam mempraktikkan iman Katolik kita.

Nama Gabriel bererti “Tuhan kemenan-
ganku” salah seorang tokoh penting dalam Injil 
Lukas. Gabriel menyampaikan pewartaan 
gembira kepada Maria bahawa dia akan men-
jadi Bonda Juruselamat kita. Gabriel juga 
menyampaikan khabar kepada Zakharia baha-
wa dia dan Elisabet akan dikarunia seorang 
anak yang akan dinamai Yohanes. Kita dapat 
mohon bantuan St. Gabriel untuk menjadikan 
kita pembawa warta, seorang utusan Tuhan 
seperti dirinya.

Nama Rafael bererti, “Tuhan menyembuh-
kan”. Kisah Rafael terdapat dalam kitab Tobit 
di mana dia memberikan perlindungan serta 
penyembuhan bagi mata Tobit yang buta. 
Rafael kemudiannya menyatakan jati dirinya 
yang sebenarnya kepada Tobit. Dia menyebut 
dirinya sebagai salah satu tujuh malaikat yang 
melayani Tuhan. Kita dapat mohon bantuan St 
Rafael untuk melindungi kita dalam perjalanan 
dan untuk orang yang sakit.

Sri Paus Fransiskus bertemu dengan keluarga pelarian dari Afghanistan pada 22 Sept, 2021 di Vatikan. Gambar: Vatican Media/CNA.
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Kenali 
Santo Anda 
Para Malaikat 

Agung 
~ 29 Sept ~

St Vincent de Paul
~ 27 Sept ~ 

Vincent, dilahirkan 
pada tahun 1581 

di Perancis. Sejak kecil, 
beliau memang seorang 
kanak-kanak cerdas. Vin-
cent ditahbis menjadi 
paderi selepas tamat se-
kolah. 

Awalnya, Vincent diberi jabatan penting 
sebagai guru kepada anak-anak orang kaya. 
Pada suatu hari, beliau memberikan sakramen 
terakhir kepada seorang petani miskin. Ini me-
nyedarkan Vincent akan mendesaknya keper-
luan rohani kaum miskin. Maka Vincent mulai 
berkarya dan memberi pengakuan dosa kepada 
mereka. Kemudian, Fr Vincent memutuskan un-
tuk membentuk sebuah kongregasi imam yang 
secara khusus bekerja di kalangan orang miskin 
(Kongregasi Misi atau Lazaris).

St. Vincent de Paul juga memberi perhatian 
kepada para tahanan. Bersama St. Louise de 
Marillac, mereka mendirikan Kongregasi Sis-
ter Puteri Kasih. Mereka mendirikan hospital,  
pusat perlindungan bagi anak-anak yatim piatu 
serta lanjut usia serta mengumpulkan dana un-
tuk disumbangkan ke daerah-daerah miskin. 

Banyak lagi karya kebajikan yang telah di-
lakukan oleh Vincent. Beliau wafat di Paris pada 
27 September 1660. Paderi ini dinyatakan kudus 
pada tahun 1737 oleh Sri Paus Klemens XII.Sri Paus Fransiskus semasa pertemuan dalam talian bersama Majlis Kardinal di 

Vatikan, 21 Sept, 2021. Gambar: Media Vatikan. 



MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(SEPTEMBER)    

UNIVERSAL: Gaya hidup yang lestari dengan 
persekitaran — Kita berdoa agar kita semua 
membuat pilihan yang berani untuk gaya hidup 
yang sederhana dan lestari secara lingkungan, 
memberi sokongan kepada kaum muda yang 
komited dalam memperjuangkan alam.

September 26, 2021 

Anjakan paradigma penting dalam 
menghapus pemerdagangan manusia 

KOTA KINABALU: “Pandemik Covid-19 
membawa kesan buruk kepada hampir semua 
aspek kehidupan. Sekiranya penduduk tem-
patan terjejas teruk, apatah kaum pendatang 
yang lebih terdedah kepada eksploitasi dan 
manipulasi.”

Mesej ini diketengahkan semasa siri akhir 
Bengkel Online Perdagangan Manusia yang 
dianjurkan sebulan sekali bersama Komisi 
Pelayanan Migran dan Orang yang Berpindah 
Randah Keuskupan Agung Kota Kinabalu 
(ACMI) dan Global Shepherds Malaysia se-
lama tiga bulan berturut-turut sejak Jun 2021.

Kira-kira 40 peserta dari keuskupan Sabah 
dan Sarawak menyertai Bengkel interaktif ini. 
Dalam siri pertamanya yang diadakan pada 
26 Jun, para peserta dipimpin untuk memerik-
sa sikap mereka terhadap migran. 

Perubahan paradigma amat penting. Xeno-
fobia terhadap migran dan pelarian menjadi-
kan golongan ini terpinggir semasa pandemik. 
Namun kita diseru untuk menyambut, mem-
promosi, mempertahan dan mengintegrasikan 
mereka ke dalam komuniti kita (Pesan Hari 

Sedunia untuk Migran dan Pelarian, Sri Paus 
Fransiskus, 2018).

Ramai orang yang mempersoalkan pesan 
itu namun iman Kristian menuntut kita untuk 
menegakkan dan mempertahankan martabat 
setiap orang dan bersolidariti dengan mereka 
yang berbeza daripada kita.

Bengkel ini juga membincangkan topik 
pemerdagangan manusia yang adalah sejenis 
kejahatan dan melanggar hak asasi manusia. 

Manusia diperdagangkan tanpa kerelaan 
mereka melalui tindakan paksaan untuk bek-
erja atau memberikan perkhidmatan malah 
dieksploitasi dalam komersial seksual. 

Pemerdagangan manusia adalah industri je-
nayah ketiga terbesar dan berkembang pesat 
di dunia, selain perdagangan dadah dan sen-
jata. Malah ia tetap aktif semasa pandemik 
sehingga menyukarkan penguat kuasa untuk 
memantau pergerakan sindiket tersebut.

Untuk kes yang menjadi mangsa perdagan-
gan manusia, tiga elemen “tindakan, cara, dan 
tujuan” harus dipenuhi. Definisi pemerda-
gangan manusia menyatakan bahawa harus 
ada bukti “pengambilan, pengangkutan, pe-
mindahan, pengangkatan atau penerimaan 
orang, dengan cara ancaman atau penggunaan 
kekuatan atau bentuk paksaan lain, pencu-
likan, penipuan, penipuan, dari penyalah-
gunaan kuasa atau kedudukan terdedah atau 
memberi atau menerima pembayaran atau 
faedah untuk mencapai persetujuan seseorang 
yang mempunyai kawalan terhadap orang 
lain, untuk tujuan eksploitasi.

Bengkel berakhir pada 28 Ogos dengan 
mengundang para peserta untuk memainkan 
peranan mereka dalam dua tahun ini sebagai 
individu, paroki atau keuskupan.

KOTA PADAWAN, Sarawak: 
Sempena Hari Malaysia ke-58, 
Gereja St Ann Padawan telah 
mengadakan Misa untuk orang-
orang sakit dan merayakan ulang 
tahun pembentukan negara Ma-
laysia.

Sebelum Misa, nama orang-
orang yang sakit dan memerlukan 
terlebih dahulu dibacakan oleh 
Friar Don Don Romero Ramerez. 

“Kita mendoakan untuk orang-
orang sakit dan memerlukan, 
mendoakan kesembuhan bagi ne-
gara kita dan seluruh dunia dari 
Covid-19 serta kesejahteraan bagi 
negara kita,” ujar Fr Don Don 
pada pembukaan Misa.

Fr Don Don sentiasa peka dan 
kerap dihubungi oleh orang-orang 
yang cemas kerana anggota kelu-
arga atau orang kesayangan mere-
ka sedang mengalami kesukaran.

“Saya percaya, kita semua 
pernah mengalami ‘pukulan’ 
kuat sehingga tidak mampu un-
tuk berkata-kata dan tidak ada 

satu perkataan pun yang dapat 
menghalau kebimbangan atau 
ketakutan yang sedang melanda,” 
kata Fr Don Don. Friar Kapusin 
itu mengingatkan umat bahawa, 
“Dalam keadaan ini, ketika ter-
benam dalam penderitaan, ter-
uslah untuk berseru kepada Tuhan, 
sujud dan tetaplah tinggal bersama 
Dia. Serulah kepada Tuhan beru-
lang kali.. “Tuhan kuatlah aku” ... 
“Tuhan tolonglah aku!"

Paderi religius itu memetik 
Injil pada hari tersebut tentang 
khutbah di bukit bahawa mereka 
yang ditindas, yang miskin, sakit 
dan terpinggir adalah orang-orang 
yang ‘berbahagia’ atau diberkati.

“Bagi dunia, sudah tentu ini 
tidak logik. Bagaimana mungkin 
orang yang sakit, ditindas, diping-
girkan boleh berbahagia? Tetapi 
bagi Tuhan, Dia sentiasa dekat 
dengan orang-orang yang lemah, 
Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan 
yang bangkit dan melihat segala-
galanya yang berlaku di dalam ke-
hidupan kita.”

Beliau juga mengingatkan 
orang-orang yang sihat agar pri-
hatin terhadap orang-orang yang 
menderita. “Sokong mereka den-
gan doa dan pelayanan. Orang 
yang sakit bukan bebanan tetapi 
mereka adalah orang yang sangat 
berharga.”

Tuhan sentiasa mendengar 
tangisan orang sakit 

KOTA KINABALU: Bermula 6 
Sept lalu, Kongregasi Franciscan 
Sisters of the Immaculate Concep-
tion (FSIC) mengajak umat untuk 
berdoa rosari bagi mereka untuk 
bagi pelbagai keperluan rohani 
umat dan agar dunia segera pulih 
dari pandemik Covid-19.

Setiap Isnin, selain berdoa rosari, 

FSIC juga menyiarkan katekesis 
dan perkongsian iman. 

Pada 20 Sept lalu, doa rosari dip-
impin oleh Sr Tauria, diikuti kateke-
sis dan perkongsian dari Sr Patricia 
Limun tentang kuasa doa.

Melalui tayangan video, Sr Patsy 
menerangkan makna doa dalam 
tradisi Katolik. Dijelaskan bahawa 

semua orang yang beriman Kato-
lik wajib berdoa kerana tanpa doa, 
iman akan lemah dan hidup kita 
menjadi kosong serta hampa. Dite-
kankan juga agar umat mendoakan 
orang lain khususnya bagi mereka 
yang sangat memerlukan dan yang 
terkesan dengan pandemik Cov-
id-19.

FSIC mengadakan doa ini setiap 
hari Isnin jam 8.00 malam, secara 

langsung di laman Facebook FSIC 
Sabah 

FSIC ajak umat berdoa rosari secara maya setiap Isnin 

Bangsa akan aman bila mereka 
merdeka dari sikap perkauman

RANAU: “Mari melihat setiap ma-
nusia sebagai orang yang dicipta oleh 
Tuhan, maka kita akan menjadi bang-
sa yang aman,” kata Paderi Paroki 
St Peter Claver, Fr Nicholas Stephen 
pada 16 Sept lalu.

Misa Kudus sempena Hari Ma-
laysia ke-58 dan Hari Paroki St Pe-
ter Claver disiarkan secara langsung 
melalui Facebook Cahaya Kinabalu.

Dalam perayaan Ekaristi itu juga, 
Fr Nick juga mengajak umat untuk 
mendoakan Fr Francis Tsen yang 
bakal menyambut ulang tahun ke-80.

Paderi Paroki itu menjelaskan ten-
tang Santo Peter Claver yang ber-
juang membebaskan dan melayani 
para hamba abdi dari Afrika. 

Sto Petrus Claver mempunyai pep-
atah yang terkenal iaitu, “Sebelum 
bibir kita bercakap, tangan kita harus 
bergerak terlebih dahulu”. Maksud 
Santo itu ialah menjadi pelaku firman 
yang aktif bukan sekadar berkata-kata 
sahaja.

“Untuk mengekalkan keamanan 
negara, pertama-tama kita harus men-

jadi orang yang ‘merdeka’ kerana ke-
benaran memerdekakan kita. Jika kita 
menyemai benih penindasan, benih 
kebencian maka pokok-pokok penin-
dasan dan kejahatanlah yang tumbuh.

Fr Nick juga meminta umat untuk 
mendoakan para pemimpin negara. 

Katanya, “daripada mengkritik atau 
menyalahkan mereka akan pelbagai 
isu di negara ini, lebih baik kita men-
doakan mereka. Jika kita membenci 
mereka, maka mereka akan semakin 
‘jahat’. Tetapi jika kita mendoakan 
mereka, hati mereka pasti akan lem-
but kerana disentuh oleh Roh Ku-
dus!”


