Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia
telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan
Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama
di atas segala nama, supaya dalam nama
Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi ...
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Sri Paus hargai pengorbanan pekerja kesihatan

TAKHTA SUCI: “Pandemik telah menunjukkan kepada kita sikap murah hati dan
pengorbanan para pekerja kesihatan, sukarelawan, kakitangan sokongan, paderi dan
saudara dan saudari beriman,” kata Sri Paus
Fransiskus dalam intensi doa untuk bulan
April, yang dikeluarkan pada hari 5 April
oleh Jaringan Doa Seluruh Dunia Sri Paus.
Pada bulan ini, Bapa Suci menumpukan
doa untuk pekerja kesihatan, yang diuji oleh
kecemasan akibat pandemik
Pandemik Covid-19 telah “mendedahkan fakta bahawa tidak semua orang

mempunyai akses kepada sistem penjagaan
kesihatan awam yang baik,” kata Sri Paus.
Negara termiskin dan kurang maju, “tidak
dapat mengakses rawatan yang diperlukan untuk merawat penyakit yang tidak
terkira banyaknya, di mana mereka terus
menderita. Ini biasanya disebabkan oleh pengurusan sumber yang lemah dan kekurangan
komitmen politik yang serius,” keluh Sri
Paus.
Oleh itu, Bapa Suci menyeru kepada semua pemimpin di dunia, agar mewujudkan
dan mengutamakan kemudahan mengakses

penjagaan kesihatan untuk semua orang.
Prelatus itu mengingatkan bahawa rawatan kesihatan “bukan sekadar organisasi,”
tetapi bergantung “kepada lelaki dan wanita
yang mendedikasikan hidup mereka untuk
menjaga kesihatan orang lain.”
Dalam situasi yang begitu sukar, ramai
pekerja penjagaan kesihatan, “telah memberikan nyawa mereka semasa pandemik
ini, demi membantu ramai orang yang sakit,
pulih dari penyakit mereka.”
Bapa Suci kemudian menggesa umat beriman untuk mendoakan pekerja penjagaan

kesihatan, terutama di negara termiskin.
“Semoga mereka mendapat sokongan yang
secukupnya daripada kerajaan dan masyarakat
setempat,” kata Sri Paus Fransiskus.
Fr. Frederic Fornos SJ, direktur antarabangsa Rangkaian Doa Seluruh Dunia Sri
Paus menyatakan pandemik Covid-19 telah
menyingkap bahawa sistem penjagaan
kesihatan dan pekerja adalah penting untuk
masyarakat.
Tanpa sistem penjagaan kesihatan yang
baik, kita akan mengalami ‘pandemik lain,’
tegas beliau. – media Vatikan

Utamakan perlindungan
untuk mangsa penyeludupan

V

ATIKAN: Takhta Suci
telah meminta kerjasama
antarabangsa yang lebih
erat untuk memastikan mangsa
pemerdagangan manusia mendapat perlindungan dan penjagaan
yang mencukupi serta menjalani
bentuk pemulihan yang sesuai.

Monsignor Janusz Urbańczyk, Pemerhati
Tetap Vatikan kepada Organisasi Keselamatan
dan Kerjasama di Eropah (OSCE), mengesahkan perkara ini di Vienna pada 4 April lalu, di
Persidangan Perikatan Menentang Pemerdagangan Orang ke-22, yang memberi tumpuan
kepada cara membina sistem perlindungan
yang lebih berkesan.
Peningkatan
risiko
pemerdagangan
manusia dalam krisis Ukraine.
Msgr Urbańczyk menyatakan bahawa tema
itu sangat relevan hari ini memandangkan kesan berterusan daripada pandemik COVID-19
dan akibat perang di Ukraine serta krisis
pelarian yang tidak pernah berakhir.

Sesungguhnya, sejak Rusia mula
menceroboh Ukraine pada 25 Februari,
agensi kemanusiaan dan Gereja telah berusaha untuk mencegah peningkatan risiko
pemerdagangan manusia bagi rakyat Ukraine
yang melarikan diri.
Kebanyakan pelarian Ukraine, adalah
wanita dan kanak-kanak, yang sangat terdedah pada bahaya jenayah penyeludupan.
Perkara ini turut ditekankan oleh Kardinal
Michael Czerny, Ketua sementara Dikasteri untuk Mempromosikan Pembangunan
Insan Bersepadu, semasa lawatannya ke
Hungary baru-baru ini untuk bertemu
pelarian Ukraine.
Tema persidangan tahun ini melengkapi
tema Sri Paus Fransiskus untuk Hari Doa
dan Kesedaran Sedunia Pemerdagangan
Manusia, yang memfokuskan pada “Kuasa
penjagaan. Wanita, Ekonomi dan Pemerdagangan Orang.”
“Para
penyeludup
manusia
ini
memerangkap orang-orang yang lemah dan
amat memerlukan bantuan. Mereka menawarkan pertolongan palsu dan kemudian
menjebak mereka.”

Dilindungi dari dideportasi
Pemerhati Vatikan itu juga menekankan
keperluan mendesak untuk melindungi
mangsa daripada peraturan dan prosedur yang
boleh mengakibatkan mereka dipulangkan (deportasi) serta merta ke negara asal. “Kerjasama
antara Negara merupakan elemen penting untuk memastikan layanan undang-undang yang
sah terhadap mangsa.”
“Keperluan untuk menangani penganiayaan
semula tetap menjadi keutamaan.”
Katanya, perlu ada prosedur undang-undang untuk melindungi para pelarian, di negara asal, semasa transit dan destinasi yang
“sering menjadi tumpuan penyeludupan manusia, selain termasuk ancaman dan dikucilkan
oleh masyarakat tempatan.”
Menyedari bahawa, budaya acuh tak acuh
sering menyelubungi mangsa pemerdagangan, menjadikan mereka hampir terabai, Msgr
Urbańczyk mendesak agar Kerajaan “memperbaiki akses kepada perkhidmatan untuk
mangsa pemerdagangan manusia dan memastikan mereka menerima penjagaan yang mencukupi, perlindungan, bantuan guaman dan
pemulihan yang sesuai”.

Mangsa harus dijangkau, diterima,
didampingi, dan dibela dengan belas kasihan
dan solidariti”, katanya.
Parlimen Eropah bincang perlindungan
untuk kanak-kanak Ukraine
Isu melindungi kanak-kanak dan orang muda
yang melarikan diri dari perang di Ukraine
dari pemerdagangan manusia telah dibincangkan pada 5 April oleh Parlimen Eropah
di Strasbourg, ketika Komisi Eropah dan Presiden Majlis Eropah sedang mengusahakan
rancangan 10 perkara untuk menambah baik
tindak balas Eropah terhadap krisis pelarian.
Pelan itu akan merangkumi platform pendaftaran EU dan penyelarasan pengangkutan,
serta garis panduan khusus tentang mengalualukan dan menyokong kanak-kanak, dengan
kerjasama Agensi Suaka EU.
Menurut UNICEF, hampir separuh daripada
kira-kira empat juta pelarian Ukraine adalah di
bawah umur dan “memerlukan perlindungan
yang lebih besar kerana mereka menghadapi
risiko yang lebih tinggi untuk terjebak dalam
pemerdagangan dan eksploitasi.” — media
Vatikan
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Kemurnian hati ganjaran terbesar

M

enurut Alkitab, ada satu
rahsia yang tersembunyi
dalam
perkara-perkara
yang tidak bermoral, yang hanya
diketahui oleh orang yang murni
hatinya.
Kitab Kebijaksanaan menyatakan
bahawa apabila kita tidak bermoral,
kita tidak akan memahami nasihat
Tuhan yang tersembunyi, kita juga
tidak memahami ganjaran kekudusan atau berkat bagi mereka yang taat
menjaga kemurnian hati.
Alangkah benarnya! Betapa sukarnya untuk mengetahui, memahami secara realiti, benar-benar
percaya, bahawa menjaga prinsipprinsip moral itu sendiri adalah kebahagiaan dan ganjaran terbesar.
Kita iri hati kepada prinsipprinsip tanpa moral dan mungkin
berpendapat bahawa prinsip-prinsip
beretika tidak membawa kemajuan.
Nikos Kazantzakis pernah menyatakan bahawa kebajikan itu umpama
sesuatu yang terletak pada dahan tertinggi di atas pokok, melihat semua
yang telah terlepas, dan meratapinya.
Apa maksudnya? Apa yang kita
‘terlepas’ dari hidup ini?
Satu generasi yang lalu, Piet
Fransen menulis buku klasik tentang
rahmat (The New Life of Grace) yang
telah bertahun-tahun menjadi buku
teks standard di seminari dan sekolah
teologi.
Pada permulaan bukunya, dia
mengatakan berikut: Bayangkan
seorang lelaki yang acuh tak acuh
tentang semua perkara moral dan
rohani.
Satu-satunya
yang
menjadi
keutamaannya ialah kesenangan
diri sendiri. Dia hidup untuk ber-

K

senang lenang, tidak mengendahkan hukum atau peraturan.
Dia mempunyai banyak hubungan seksual, tidak pernah menahan dirinya daripada menerima
kesenangan yang ada, dan hidup
seperti ini sepanjang hidupnya sehinggalah di ambang kematiannya,
dia menyedari sikapnya yang keterlaluan dan tidak bertanggungjawab.
Dia lalu bertaubat, mengakui
dosa-dosanya dengan tulus dan mati
dalam pelukan Tuhan dan gereja.
Fransen kemudiannya memberi
komen seperti ini: Jika, walaupun seminit, anda berasa iri hati
(memikirkan betapa bertuahnya
lelaki itu, yang telah menikmati pelbagai kesenangan tanpa bertanggungjawab, tetapi sempat bertaubat
dan pergi ke syurga!) ini bermakna,
anda tidak pernah benar-benar memahami rahmat sejati.
Sebaliknya
anda
bersikap
seperti abang kepada anak yang
hilang, yang marah kepada Tuhan kerana menerima kembali anak yang sesat, yang telah
meninggalkan rumah dan bapanya
demi mengejar kehidupan yang
menyenangkan sementara anda, anak
lelaki atau perempuan yang setia,
telah tinggal di rumah dan dengan
patuh membantu si bapa, menahan
diri dengan taat dari meninggalkan
rumah demi mengejar keseronokan.
Apabila kita adalah saudara lelaki
atau saudara perempuan yang lebih
tua kepada anak yang hilang dan
memikul tanggungjawab, kita jarang
merasai bahawa ketaatan itu adalah
sukacita.
Kebanyakan kita tidak percaya bahawa sukacita atau berkat

besar Tuhan yang tersembunyi ialah
pada kemurnian hati. Sebaliknya
kebanyakan daripada kita agak marah dan tidak berpuas hati kerana
harus taat, harus menjaga kemurnian
hati dan iri hati terhadap saudara dan
saudari kita yang hidup bersenang
lenang tanpa bertanggungjawab.
Kenapa? Jika kemurnian hati
adalah sebuah sukacita dan ganjaran besar, mengapa kita bersikap
seperti abang kepada anak yang
hilang, yang sering iri hati akan
keseronokan dan kesenangan yang
kita bayangkan, dapat dinikmati
jika kita meninggalkan ketaatan dan
tanggungjawab kita?
Sebabnya adalah rumit. Pertama,
kerana sifat manusia itu sendiri.
Kita bukan sekadar makhluk rohani, penuh iman, tetapi juga mamalia, makhluk darah dan daging, dan
mempunyai naluri semula jadi yang
kuat.
Terdapat bahagian yang kuat
dalam diri kita mahu merasai setiap
keseronokan, tanpa mengira ia bermoral atau tidak. Ini adalah keinginan batin kita yang tidak pernah

padam. Sebahagian daripada kita
juga mendapati hampir mustahil
untuk tidak berasa cemburu terhadap mereka berseronok sepanjang
masa dan tanpa rasa bersalah, lari
dari tanggungjawab mereka.
Lebih-lebih lagi, ada bahagian
dalam jiwa kita yang tidak memahami rahmat atau sukacita.
Apabila abang kepada anak yang
hilang itu meluahkan kekecewaannya kepada ayahnya, dia memuntahkan semua rasa iri hatinya yang
selama ini tersembunyi, jawapan
si bapa pula mendedahkan nasihat
Tuhan yang tersembunyi.
Bapa kepada anak yang hilang
itu memberitahu anak sulungnya
bahawa mereka perlu gembira
menyambut si anak yang hilang pulang ke rumah kerana dia telah mati.
Pada pandangan manusia, berseronok tanpa mengingati tanggungjawab adalah sesuatu yang
dicemburui, namun di mata Tuhan,
perkara-perkara itu tidak membawa
kebahagiaan, ia tidak memberi kehidupan, malah ia adalah ‘kematian’
atau penolakan terhadap perkaraperkara yang membina kebahagiaan
sejati.
Secara ringkas, mungkin kita
boleh bayangkan bahawa seperti
si anak yang hilang, yang terjebak dalam keseronokan duniawi,
menikmati musim keseronokan
yang bebas, di mana kita secara
diam-diam, kita juga berharap agar
kita berani untuk melakukannya.
Walau bagaimanapun, seperti
yang gambaran makan bersama
binatang ternakan dan merindui
bapanya, si anak yang hilang itu
sebenarnya telah memahami,

keseronokan yang dialaminya
hanya sementara, dan dia tidak pernah bahagia semasa meninggalkan
rumah bapa. Seperti kemurnian,
dosa juga mempunyai akibatnya
sendiri.
Apabila kita cemburu kepada
orang lain yang bebas melakukan
apa sahaja, ini bermakna kita masih
belum memahami rahmat atau kebahagiaan sejati.
Sekiranya kita mati dalam kejahilan ini, kita pasti akan terkejut
apabila kita sampai ke syurga dan
bertemu dengan seorang pendosa
terkenal di sana.
Oleh kerana kita telah hidup dengan penuh tanggungjawab dan taat,
kita mungkin bertanya dengan marah, “bagaimana dia boleh masuk ke
sini, sedangkan dia hanya berpesta
pora semasa di dunia?”
Tetapi, jika kita memahami rahmat dan apa sebenarnya yang membentuk kebahagiaan sejati, kita akan
bersyukur dan lega apabila melihat
si pendosa yang terkenal itu berada
di syurga dan berkata, “Tuhan, saya
sangat gembira dia berjaya ke sini!
Saya risaukan dia selama ini.”
Dosa mempunyai hukumannya
sendiri dan kebajikan mempunyai
ganjarannya sendiri. Pada akhirnya,
tidak ada yang lebih baik daripada
kebajikan dan tidak ada yang lebih
buruk daripada dosa.
Namun, kedua-duanya boleh
mengelirukan kita dan selalu mengakibatkan naluri semulajadi kita
saling bertentangan. Tetapi, ia adalah kebenaran yang hanya boleh difahami dengan menghayatinya. —
Hakcipta Terpelihara 1999-2022
@ Fr Ron Rolheiser

Berjalan bersama Yesus sepanjang minggu suci

ita sudah sampai pada minggu
yang sangat penting – Minggu
Suci.
Minggu Suci bermula dengan
memperingati Yesus memasuki
kota Yerusalem pada hari minggu
Palma dan kemudian berpuncak
pada kemuliaan Yesus apabila Dia
bangkit pada hari Minggu Paskah.
Dengan merenungi kisah kesengsaraan Yesus tersebut, kita sebenarnya boleh mempelajari banyak
perkara yang boleh menjadi
pedoman hidup kita setiap hari.
Bahawa terdapat dua kuasa besar di
tengah-tengah masyarakat kita iaitu
agama dan politik.
Walaupun kedua-dua kuasa ini
sebenarnya tidak sehaluan namun
seakan-akan menjadi rakan yang
baik atas sebab kedua-duanya ingin
mempertahankan keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat.
Yesus berhadapan dengan para
pemimpin agama dan tanpa segansegan, Dia menegur mereka bahawa mereka juga berperanan di
dalam keruntuhan moral
masyarakat.
Dia mengecam sikap hipokrit
yang diamalkan oleh mereka yang
menganggap diri mereka ‘suci’ dan
menyebut mereka sebagai pengkhianat serta menyamakan mereka
seperti kubur yang cantik kelihatan
dari luar tetapi berbau busuk di

dalamnya.
Yesus mengkritik secara berterus
terang terhadap pengamalan tradisi
agama yang lebih mementingkan
pelaksanaan hukum daripada mengasihi sesama manusia. Malah
Yesus tidak pernah menutup mata
atau berkata-kata dengan lembut
apabila dia mengutuk mereka yang
menganggap tidak baik bergaul
dengan orang-orang yang berdosa
dan yang disingkir oleh masyarakat.
Dengan tegas Yesus menegur
para pemimpin agama serta mereka
yang menganggap diri mereka alim
untuk bertaubat, berubah dan membaharui hidup mereka. Secara terbuka Yesus selalu bercanggah pendapat dengan para pemimpin agama
dan memperingati pengikut-pengikut-Nya untuk tidak meniru sikap
orang-orang Saduki dan Farisi
tersebut.
Orang-orang pada waktu itu
menyokong penuh apa yang dikatakan oleh Yesus terhadap para pemimpin agama dan yang menganggap diri mereka benar di mata
Tuhan. Mengapa? Mungkin mereka
sendiri ingin mahu menegur para
pemimpin tersebut tetapi tidak berani berbuat demikian.
Mereka sangat menyukai dan
percaya pada Yesus sebab tidak seperti orang-orang Saduki dan Farisi,
Yesus mengajar dengan suatu kuasa

yang baru. Tidak sukar bagi orangorang waktu itu untuk mempercayai
Yesus sebab mereka melihat Yesus
berada di pihak mereka, tidak seperti para pemimpin yang lain yang
lebih suka memberikan bebanan
yang berat kepada mereka sedangkan para pemimpin tersebut tidak
pernah memikul apa-apa beban.
Para pemimpin agama tersebut
mempunyai pandangan yang licik.
Mereka tahu bahawa cepat atau
lambat mereka akan dikalahkan
oleh Yesus. Maka mereka merancang untuk menutup mulut Yesus
dan jika perlu, mereka akan membunuh Yesus.
Namun Yesus tidak takut pada
pemimpin duniawi. Walaupuin Dia
menghormati kerajaan yang
memerintah, Dia tidak pernah
membenarkan diri-Nya diperhambakan oleh apa dan sesiapa pun.
Sedar akan panggilan-Nya hanya
dari atas, Yesus tunduk hanya kepada kehendak Bapa-Nya.
Dalam memperingati kemenangan Yesus memasuki Kota
Yerusalem, kisah sengsara dan
kematian Yesus yang panjang dibacakan kepada kita untuk memperingatkan kita bahawa Yesus pergi ke
Yerusalem bukan untuk sekadar
bersuka-suka tetapi untuk menghadapi kematian-Nya yang sungguh
mengerikan dan memalukan itu.

HARI MINGGU PALMA
TAHUN C
YESAYA 50:4-7;
FILIPI 2:6-11;
INJIL LUKAS 22:14 – 23:56
Kematian tersebut terjadi
disebabkan pertempuran pengamalan agama dan politik yang tidak
baik. Tetapi penyebabnya yang
paling teruk adalah datang daripada
orang-orang yang sebenarnya boleh
menghalang terjadinya penyaliban
Yesus tersebut namun tidak dapat
berbuat apa-apa atas sebab takut
atau sikap tidak ambil peduli untuk
menyelamatkan Yesus yang sungguh tidak bersalah itu.
Ketika Yesus dialu-alukan di
Yerusalem dengan sorakan,
“ H o s a n a , h o s a n a ! ” Ye s u s
sebenarnya sudah mendengar bunyi
paku yang ditukul menembusi
kedua belah tangan dan kaki-Nya.
Walaupun orang-orang pada waktu
itu berteriak-teriak memuji Yesus,
namun jauh di dalam hati-Nya terdapat suasana sunyi yang
mencekam perasaan-Nya di mana
Dia merasakan hari kematian-Nya
semakin mendekat.
Apakah kita juga berkeinginan
meninggalkan Yesus? Apakah kita

hanya sekadar peminat Yesus tapi
bukan sebagai murid-Nya yang
setia? Menjadi peminat yang
pelampau tapi bukan pengikut-Nya
yang pengasih dan pemurah?
Apakah kita mahu berkorban bersama Yesus ataukah kita mengorbankan Yesus lagi dan lagi? Dan lagi?
Pada hari minggu Palma ini, kita
mempunyai daun-daun palma yang
diberkati, kita membawanya pulang
dan diletakkan di atas pintu atau di
tempat-tempat yang mudah dilihat.
Cepat atau lambat ianya akan menjadi layu, gugur dan akhirnya lenyap. Tetapi hendaknya sisa-sisa
daun palma tersebut sentiasa memperingatkan kita bahawa kasih dan
kesetiaan kita kepada Kristus tidak
akan layu.
Semoga suara kita yang memuji
Tuhan betul-betul merupakan luahan kepercayaan kita kepada-Nya
yang tidak berbelah bagi, “Hosana!
Terpujilah yang datang atas nama
Tuhan!” (Mk 11:9). — santapan
rohani
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Perhimpunan Pra-Sinod Vikariat
di Keuskupan Melaka-Johor
JOHOR BAHRU: “Tidak ada Gereja yang
sempurna, tidak ada paroki atau keuskupan
yang sempurna. Gereja dipanggil bukan
untuk melihat kekuatannya tetapi melihat
kelemahan, kerapuhan dan dosa-dosanya
namun masih tetap berjalan bersama bagi
membangun Kerajaan Tuhan,” demikian
kata Ketua Keuskupan Melaka-Johor, semasa menutup Perhimpunan Pra-Snod barubaru ini.
Keuskupan Melaka-Johor telah mengadakan
Perhimpunan Pra Sinod Vikariat pada 2 April
lalu, setelah hampir dua tahun kurang aktif
dalam aktiviti peringkat Keuskupan.
Uskup Bernard Paul dalam ucapan dasarnya
menekankan bahawa persekutuan orang-orang
yang beriman membentuk komuniti, persekutuan komuniti mewujudkan paroki, persekutuan paroki membentuk keuskupan. Walaupun
kita ramai, tetapi setiap kita dipanggil untuk
membentuk Tubuh Kristus.
Proses sinodal di Keuskupan Melaka-Johor
di peringkat paroki telah dijalankan sepanjang
bulan Mac yang lalu.
Rumusan soal selidik telah dijalankan

di setiap Paroki. Setelah proses sinodal di
peringkat paroki, perhimpunan Pra Sinod di
peringkat Vikariat pula dijalankan.
Vikariat Johor Utara telah melakukan perhimpunan pra sinod secara maya pada 30
Mac yang dihadiri seramai 56 orang.
Manakala, Vikariat Johor Selatan pula
telah mengadakan perhimpunan demikian
pada 2 April yang dihadiri seramai 156 orang

TELIPOK: “Terima kasih kepada anda semua kerana telah memberi peluang kepada
kami untuk menunaikan salah satu kewajipan amalan puasa kami iaitu amal bakti,”
kata Sdra Dominic Lim, selaku Ketua Komiti
Pelayanan Pastoral bagi Migran dan Perantau
(ACMI) Keuskupan Agung Kota Kinabalu
setelah siap menyampaikan bantuan keperluan
harian kepada 24 keluarga migran di Taman
Perindustrian Kota Kinabalu, pada 3 April lalu.
Program tersebut adalah usahasama dengan
Caritas KK yang telah membekalkan pelbagai barangan keperluan harian seperti pelitup
muka, lampin pakai buang untuk bayi dan barangan makanan.
Semasa penjangkauan penyerahan barangan
keperluan tersebut, pihak Caritas KK tidak

dapat hadir bersama disebabkan komitmen
lain.
Walaubagaimanapun, Sr Anita James FSIC,
ketua Caritas KK telah hadir bersama dengan
ahli-ahlinya pada hari sebelumnya lagi bagi
pencatuan bantuan.
Program itu merupakan aktiviti musim
Pra-Paskah oleh ACMI yang juga merupakan
aktiviti teras bagi menjangkau para migran dan
perantau yang terjejas akibat pandemik.
Difahamkan sebahagian besar para migran yang hadir berhadapan dengan masalah
bekalan makanan disebabkan dibuang kerja
semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan.
Kebanyakan mereka adalah buruh pembina
bangunan.

yang terdiri dari Uskup, Paderi, Religius dan
umat. Vikariat Melaka pula akan menganjurkan perhimpunan ini pada 27 April.
Perhimpunan Pra Sinod Vikariat ini
dimulakan dengan Adorasi kepada Sakramen
Maha Kudus, ucapan dasar Bapa Uskup, sesi
dan juga perkongsian dari para perwakilan.
Fr Moses Rayappan selaku ketua Sinod
Keuskupan Melaka Johor merakamkan

setinggi-tinggi penghargaan dan rasa syukur di atas kerjasama, sokongan padu dan
semangat berjalan bersama yang ditunjukkan di kalangan paderi, religius dan umat
awam.
Fr. Moses turut menyeru bahawa sebagai
umat Tuhan, “Kita perlu peka dengan suara
Roh Kudus, melangkah maju dengan penuh
semangat dan sehati sejiwa seperti komuniti
perdana dalam Kisah Para Rasul.”
Pada akhir perhimpunan, Uskup Bernard
merumuskan bahawa untuk menjadi gereja
yang berbeza, perlu kesatuan yang digerakkan oleh Roh Kudus.
Prelatus itu menekankan bahawa setiap
individu adalah penting dan istimewa dengan mengambil bahagian dalam Tubuh Kristus dan berusaha menjangkau setiap orang
dengan kelemahan kita.
Kemuncak perjalanan proses sinodal —
ini adalah Perhimpunan Sinod Keuskupan
Melaka-Johor, akan berlangsung pada 3 Mei
2022 di Gereja Bonda Maria Di Kandung
Tanda Dosa, Johor Bahru. — Tim Sinod
Keuskupan Melaka Johor

ACMI KK hulur bantuan kepada 24 keluarga migran

Tanya
Jawab

Adakah anda
mempunyai
persoalan
agama, Kitab
Suci atau ajaran
Gereja?
Hantarkan
soalan anda ke:
HERALD
5, Jalan
Robertson,
50150
Kuala Lumpur
Email:
liza@herald.com.my

Bekas paderi boleh memberi pengakuan?

SAKRAMEN di dalam tubuh Gereja adalah menjalankan panggilan pengudusan, dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan tugas imamat Yesus
Kristus. Sakramen-sakramen tersebut ditetapkan
oleh Kristus bagi Gereja-Nya. Maka sakramensakramen yang ada adalah melalui dan untuk
Gereja. Sakramen-sakramen Gereja kerananya
merupakan sakramen iman, bagi keselamatan,
sebagaimana Gereja adalah sakramen keselamatan Tuhan.
Sakramen Tahbisan, atau Sakramen Imamat,
merupakan suatu sakramen pelayanan apostolik,
diarahkan kepada sakramen keselamatan orang
lain, yang dengan melayaninya mereka yang
menerimanya juga memberi sumbangan bagi
keselamatannya sendiri. Dengannya penerima
sakramen tersebut disanggupkan untuk
melaksanakan kuasa kudus dari Kristus di dalam
Gereja-Nya. Bagi Gereja, Sakramen ini
merupakan meterai yang tak terhapuskan, oleh
kerananya daya sakramentalnya tidak hilang.
Kerana itu, imamat, yang diterima sebagai
sakramen, tidak dapat dihapuskan. Hal yang sama
berlaku dengan Sakramen Baptis dan Krisma,
pengurapan Roh Kudus menjadikan daya sakramen tersebut tetap dan kekal.
Imamat, sebagai sakramen, tidak dapat ditarik
balik. Namun seorang paderi dapat dibebaskan
dari tugas pelayanan serta kewajiban yang diberikan atas dasar kuasa tahbisan tersebut oleh

Gereja. Martabat imamat akan tetap, namun
kuasa menjalankannya boleh ditarik balik.
Katekismus Gereja Katolik memberi pernyataan yang jelas, memetik penetapan dari Konsili
Trente, tentang seseorang yang dibebaskan dari
tugas imamat, bahawa dia tidak dapat menjadi
awam lagi dalam erti yang sebenarnya, kerana
tanda yang telah diukirkan oleh tahbisan tidak
dapat dihapuskan (KGK 1581-1584).
Karakter rohani Sakramen Tahbisan tidak dapat
dihapuskan. Karakter rohani atau daya sakramentalnya bukan bersifat sementara dan tidak boleh
diulangi.
Namun, seseorang yang telah menerima
Sakramen Imamat, boleh meninggalkan status
klerikal dan tidak dapat bertindak sebagai paderi.
Imamat yang diterima adalah imamat Gereja,
maka kerana kuasanya boleh dilepaskan oleh
Gereja, maka dia tidak dapat bertindak sebagai
paderi Gereja, kehilangan status klerikal dan dilarang menjalankan kuasa tahbisan.
Akan tetapi ada pengecualian dalam situasi
darurat. Kitab Hukum Kanonik menyatakan,
bekas paderi, atas situasi darurat, boleh memberikan absolusi dalam sakramen pengakuan dosa.
Dikatakan tentang hal itu bahawa seorang paderi,
walaupun telah kehilangan status klerikalnya atau
tidak memiliki lagi kuasa menjalankan fungsi
imamatnya, dapat memberikan absolusi dalam
bahaya kematian (KHK 976) demi alasan kesela-

matan jiwa orang tersebut, maka pelayanan
sakramental dapat diberikan dalam situasi dan
kondisi darurat, dan seorang “mantan paderi”
boleh melayani, kerana karakter dan meterai tahbisan imamat dalam dirinya tetap ada, tidak terhapus, dan pada situasi darurat, boleh menjalankan fungsi imam.
Namun dengan catatan dan perhatian tentu
perlu diberikan tentang situasi kedaruratan yang
ada. Seorang imam dapat dicabut kuasa untuk
menerima sakramen pengakuan dosa oleh Uskup,
demikian juga kalau dia sedang dalam suatu proses inkardinasi atau kehilangan jabatan atau
domisili (KHK 974-975). Maka sebenarnya kuasa
memberikan absolusi dalam pengakuan diberikan
oleh Gereja, dan kerananya pimpinan Gereja
dapat mencabutnya. Akan tetapi ada situasi tertentu yang memerlukan atau disebut situasi darurat, misalnya bahaya kematian atau situasi
mendesak lainnya, contohnya sakramen pengakuan dosa dalam keadaan darurat akibat pandemik setelah tidak berjaya mendapat pelayan
sakramen yang seharusnya.
Dengan demikian, meterai Sakramen Imamat
tidak bisa hapus, dan dalam arti tertentu imamatnya masih ada. Situasi kedaruratan, masih
memungkin mantan paderi untuk menjalankan
fungsi imam. — Father T. Krispurwana
Cahyadi, SJ, Teolog Dogmatik, hidupkatolik.
com
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Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik,
Pada hari Minggu ini, kita
merayakan Hari Minggu Palma.
Auntie yakin, pasti ramai adik-adik
membawa daun palma untuk diarak
dan diberkati dalam perayaan Misa
atau Ibadat Sabda.
Hari Minggu Palma mengingatkan
kita bahawa Yesus masuk ke dalam

kota Yerusalem dan disambut orangorang Yerusalem dengan gembira
sambil memuji Tuhan.
Mereka melaungkan dan bernyanyi,
“Hosana Putera Daud, terpujilah
Engkau yang datang atas nama
Tuhan”. Namun tidak lama selepas
itu, mereka yang bersorak-sorak
gembira itu bertukar menjadi ganas,
marah dan mahu Yesus dihukum.

Hari Minggu Palma juga menandakan kita memasuki Minggu Suci.
Pada Khamis Putih, Yesus telah
mewujudkan Ekaristi, mencuci kaki
para rasul-Nya dan keluar berdoa.
Pada hari Jumaat Agung, Yesus
diseret ke mahkamah, diadili dengan
tidak adil, dihina, dicambuk, dan
dipaksa memikul salib menuju ke
Bukit Golgota. Di bukit Golgota,

Gunakan simbol-simbol di bawah untuk
mencari jawaban pada soalan berikut:
Jika
adik-adik
perhatikan,
ada lima
objek dalam
gambar
ini tidak
lengkap.
Lukis dan
lengkapkan
bahagian
yang tidak
lengkap itu.

Sambungkan titik-titik pada gambar di bawah mengikut
nombor. Jangan lupa mewarnakannya.

Yesus dipaku di kayu salib dan
dibiarkan tergantung di kayu salib
sehingga mati.
Adik-adik, mari kita menemani
Yesus untuk menempuh Minggu Suci
ini dengan memperbanyakkan doa,
berpuasa, berpantang dan
bersedekah.
Salam Sayang
Auntie Melly
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Festival Belas Kasihan
Tuhan, ajakan untuk
pulang kepada Bapa

Pelayan Altari bangga
melayani sepanjang
Minggu Suci
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KOTA MARUDU, Barisan Pelayan Altari Paroki St Theresa,
Kota Marudu mengadakan pertemuan pada 3 April lalu bagi
membincangkan
pelayanan
sepanjang Minggu Suci dan
sambutan Hari Raya Paskah
tahun ini.
Ini adalah merupakan pertemuan pertama setelah sekian
lama aktiviti Gereja ditangguhkan akibat pandemik.
Pada tahun ini ada sedikit
perubahan yang telah dibuat
oleh kumpulan Pelayan Altari
JOHOR BAHRU: Pra-Paskah
adalah musim pertobatan dan
pendamaian. Ia adalah masa
untuk “kembali” atau pulang
kepada Tuhan. Salah satu cara
untuk kembali kepada Tuhan
ialah dengan menerima Sakramen Rekonsiliasi.
Ketika Keuskupan MelakaJohor mula menawarkan upacara pengakuan di paroki-paroki
bermula akhir Mac, Jaringan
Kaum Muda MJD (MJDYPN)
telah menganjurkan program
“Festival Belas Kasihan” pada
27 Mac melalui ZOOM, untuk
membantu golongan muda
mempersiapkan diri mereka dengan lebih baik untuk
Pengakuan.
Perayaan Belas Kasihan terdiri
daripada dua bahagian utama,
iaitu taklimat tentang “Anugerah Pengampunan", dan Vespers
Solemn.
Ia diadakan dalam empat
bahasa yang disampaikan
oleh empat orang penceramah
iaitu Fr William Pillai (Bahasa Inggeris), Diakon Sixtus
Peter, OFM (Bahasa Malaysia),
Sr Jennyfer Sara, FdCC (Tamil),

dan Sr Josephine Thong, OSF
(Mandarin).
Sesi ceramah berlangsung
kira-kira satu jam dalam kumpulan masing-masing, dan para
peserta diberi masa 30 minit untuk refleksi peribadi dan persiapan untuk Ibadat Senja (Vespers
Solemn).
Ibadat Senja Hari Minggu
Keempat Pra-Paskah
dipimpin oleh Fr Christopher Lee
dalam Bahasa Malaysia dan disiarkan secara langsung dari Pusat Katolik Skudai, dibantu oleh
beberapa pelajar dari CSS GIFT
UTM iaitu Joshua Justin, Matthew Paul dan Henrietta Henry.
Ramai peserta merasakan
penyertaan mereka dalam Perayaan Belas Kasihan ini sangat
baik.
Kebanyakan mereka buat
pertama kali merayakan Ibadat Senja, berdoa bersama untuk beberapa intensi termasuk
perang di Ukraine agar segera
berakhir.
Salah seorang tim penganjur,
merasa sukar untuk menganjurkan program seperti ini kerana
memerlukan banyak pesiapan

dan memastikan ia berjalan
dengan lancar.
"Walau
bagaimanapun,
semasa saya membantu Diakon
Sixtus untuk sesi ceramahnya,
saya telah ‘berjumpa’ dengan
Tuhan," jelasnya.
“Diakon telah mengongsikan
kisah ketika Yesus tergantung
di kayu Salib, Dia tetap menunjukkan belas kasihan kepada
pencuri yang ikhlas dan baik,
meskipun Dia sengsara tetapi
Dia memerdekakan orang yang
bersalah dari dosa.”
“Ini telah menyedarkan saya
akan realiti belas kasihan Tuhan,
bahawa Dia sentiasa bersedia
untuk mengampuni saya dan
Dia mengambil berat akan keinginan serta kemahuan saya.”
Tambahnya, “Diakon Sixtus
juga memberi kami beberapa
petua tentang cara mempersiapkan diri untuk Pengakuan,
dan mengingatkan kami untuk
tidak takut kerana Pengakuan
adalah seperti perbualan dengan Yesus.”

sumber
MJDYPN

Karen

Chan,

iaitu dengan menggabungkan
pelayan senior dan pelayan
junior bagi menjalinkan suatu
gandingan yang mantap.
Selain itu, antara tujuan
lain gabungan ini adalah demi
memberi pendedahan dan
pengalaman kepada pelayan
altari baharu.
Enam orang pelayan altari
baharu telah dipilih untuk
melayani sepanjang Minggu
Suci 2022.
Berikut merupakan perkongsian mereka:

Saya J.C Joseph Alexander berumur 13 tahun, merasa
sangat bersyukur kepada Tuhan kerana telah memilih
saya untuk menjadi Pelayan Altari bagi sepanjang
Minggu Suci nanti. Ini merupakan pegalaman pertama
saya melayani dalam perayaan besar gereja.
Saya Jerome Francis Glen berumur 12 tahun, ingin melahirkan rasa penuh syukur kerana pada tahun ini dipilih
untuk melayani sebagai Pelayan Altari sepanjang Minggu Suci yang menjelang tiba. Syukur dan puji Tuhan
atas kesempatan ini.
Saya Claver Paul berumur 12 tahun, ini adalah
pengalaman pertama saya menjadi Pelayan Altari untuk perayaan yang besar. Saya sangat teruja untuk melayani sebagai Pelayan Altari terutama pada sepajang
Minggu Suci yang menjelang tiba.

Semakin akrab dengan Tuhan

PULAU PINANG: Para belia
Gereja
Immaculate
Conception telah mengadakan Saat Teduh Pra-Paskah
bertema “Bertumbuh dalam
Persahabatan Dengan Tuhan
pada musim Pra-Paskah ini”
berdasarkan Injil Yohanes
15:12-15, pada 20 Mac lalu.
Sesi ini dipimpin oleh Fr
Simon Labrooy, Rektor Seminari Kolej General.
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Mereka menunjukkan kebaikan luar
biasa kepada kami’ (Kis 28:2)

Kunjungan apostolik
Bapa Suci ke Malta

Sri Paus Fransiskus tiba di Malta, 2 April 2022.

Bapa Suci diapit oleh Presiden Malta, George Vella dan Perdana Menteri,
Robert Abela, melambai tangan kepada kerumunan ramai di kota Valletta,
2 Apr 2022.
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Kita tidak pernah belajar
dari kesilapan!
VATIKAN: Sri Paus Fransiskus
sesal pembunuhan terhadap warga
sivil di pinggir Kota Kyiv, Bucha,
oleh Rusia. Bapa Suci memperbaharui semula seruannya agar perang di
Ukraine segera berakhir.
Ketika Bucha diserang, Sri Paus
Fransiskus telah mengangkat suaranya untuk meratapi tragedi kemanusiaan yang terjadi di mana tentera
Rusia menguasai daerah itu.
Berbicara pada Audiensi Umum
pada 6 April, Bapa Suci mengatakan
pembunuhan warga sivil yang tidak
berdosa harus dihentikan.
“Kekejaman mereka semakin
zalim bahkan terhadap warga sivil,
wanita, dan kanak-kanak yang tak
berdaya. Mereka adalah korban yang
tak bersalah, darah mereka seperti
Abel yang berteriak ke syurga dan
merayu,” ujar Sri Paus Fransiskus
dalam nada kesal dan sedih.

pada 3 April lalu, Sri Paus mengatakan, jika memiliki kesempatan untuk berbicara dengann Putin, prelatus
itu ingin mengatakan kepada Putin
bahawa perang bukan pola perdamaian. Selepas Perang Dunia II
berakhir semua orang sepakat tidak
mahu berperang lagi.
Tetapi sebagai manusia, kita keras
kepala. Kita jatuh cinta dengan
perang, dengan semangat Kain.
Bukan kebetulan bahawa kisah ini
terdapat pada awal Perjanjian Lama.
Semangat pembunuh “Kain” bukan
semangat perdamaian

Paus Fransiskus memegang bendera
Ukraina yang didatangkan khas
dari Bucha, Ukraine.

dera ini dari Kota Bucha yang mati
sebagai martir.”

Setiap peperangan bermula dari
ketidak adilan
Semasa dalam perjalanan pulang ke
Vatikan selepas berkunjung ke Malta

Menabur Kematian dan
Kehancuran
Sekali lagi pada 6 April, Sri Paus
Fransiskus memperbaharui seruannya untuk mengakhiri perang Rusia
di Ukraina.
Uskup Roma itu juga mengatakan
bahawa pada Selasa , 5 April, beliau telah menerima bendera Ukraine
dari kota Bucha.
Bendera yang bernoda perang itu
diangkatnya dan mengatakan “Ben-

LAHORE: Ketika diskriminasi
agama semakin meningkat di Pakistan, sebuah organisasi Kristian telah
bekerja keras untuk menyokong usahawan komuniti minoriti itu.
Lebih 70 syarikat dan usahawan
Kristian mempamerkan produk
mereka di Ekspo Kebangsaan Perniagaan Kristian 2022 buat kali pertama
di Hospital United Christian, Lahore.
Fr Michael Nazir-Ali, mantan
uskup Rochester, England, merasmikan acara selama dua hari itu pada 2
April.
“Pemimpin kita didesak untuk mengubah pemikiran mereka
dan mengembangkan visi mereka.
Mereka harus membawa belia yang
belum mempunyai hala tuju ke arah
perniagaan dan menjadikan mereka berdikari. Ahli perniagaan kita
bekerja secara berasingan dan menunggu sokongan”
Tambahnya, “Rakyat kita berhak
mendapat hak yang sama rata. Saya

harap kedua-dua kerajaan dan dewan
perniagaan akan memudahkan mereka,” katanya.
Beliau mengatakan diskriminasi
secara rutin dikenakan terhadap
orang Kristian, menyebabkan mereka menghadapi kekurangan peluang
pekerjaan dan akses lemah dalam
pendidikan meskipun memberi sumbangan penting terhadap pertahanan
dan kebajikan negara. Iklan kerajaan
dan tentera selalunya.
Menurut Pak Mission Society
(PMS), yang menganjurkan acara itu,
ekspo itu bertujuan menggalakkan
idea perniagaan yang inovatif.

Di tengah-tengah cabaran semasa,
orang Kristian mesti mencari idea
baharu untuk berkembang maju dan
membangunkan hubungan dalam
masyarakat kita,” kata pengerusi
PMS, Samson Griffin.
Salah seorang usahawan, Arsalan Javed, yang telah menceburi bidang seni tubuh selama lima tahun
berkata, dia melihat iklan ekspo itu
di media sosial dan memutuskan
untuk mengunjunginya. “Jualan adalah nominal tetapi membantu kami
dalam mempromosikan kerja kami
dan mendapatkan lebih banyak liputan," katanya kepada UCA News.

MANILA: Katedral Manila mengumumkan bahawa ia akan menempatkan arca “Yesus Sang Gelandangan” pada Hari Minggu Palma bagi
mengingatkan umat tentang menjaga
orang miskin.
Dalam satu kenyataan media, Kardinal Jose Advincula dari Manila,
memimpin pembukaan dan pem-

berkatan karya seni itu pada 10 April,
sebelum Misa 10 pagi.
Upacara itu akan bertepatan dengan perayaan “Alay Kapwa” apabila
diadakan pungutan khas diadakan
bagi golongan miskin. “Semoga
arca ini bukan sahaja dilawati dan
menjadi acara bergambar, tetapi juga
sebagai ruang untuk memperdalam

doa kita dan untuk mempertobatkan
hati,” ujar kenyataan itu.
Arca “Yesus Sang Gelandangan”
ialah arca gangsa tiga dimensi yang
menggambarkan Yesus, “tidur di
bangku jalanan, berbalut selimut dan
luka-luka di kaki.”
Katedral Manila mengucapkan terima kasih kepada artis Kanada Timothy P. Schmalz yang menyifatkan
karyanya sebagai “khutbah visual
24 jam sehari.” Replika arca itu turut diletakkan di gereja, katedral, dan
banda- bandar lain, seperti Buenos
Aires, Capernaum, New York, Madrid, Melbourne, Roma, Singapura,
dan Vatikan. — LiCAS News

Kanak-kanak mangsa peperangan
Beberapa orang kanak-kanak dari
Ukraine yang berlindung di Itali,
turut bersama Sri Paus dalam audiensi itu.
Mereka dijemput ke atas pentas
bersama Sri Paus dan meminta seluruh umat di dunia agar tidak melupakan kanak-kanak Ukraine serta
rakyat Ukraine. — media Vatikan

Ekspo usahawan Kristian kali
pertama di Pakistan
Sri Paus Fransiskus tiba di Gozo,
untuk berdoa di pusat ziarah
terkenal Ta'Pintu, berdoa tiga
kali Salam Maria dan memimpin
upacara doa yang dihadiri 3,000
perwakilan agama.

Berdoa di Groto Sto Paulus, Rabat,
Malta, yang dipercayai tempat
tinggal rasul besar itu selama tiga
bulan di pulau tersebut.

Kaum migran, antara agenda utama Sri
Paus Fransiskus semasa berkunjung
ke Malta. Sri Paus bertemu dengan
para migran di Pusat Penjagaan John
XXIII di Hal Far, Malta, 3 April 2022.

Arca ‘Yesus Sang Gelandangan’
peringatkan umat tentang kaum miskin

Sri Paus memberi kata-kata semangat
kepada orang sakit di Basilika Sto
Paulus di Rabat, Malta.
Sri Paus
mengucapkan
selamat tinggal
kepada umat di
Malta sebelum
berangkat pulang
ke Vatikan.
Gambar: Media
Vatikan/ CNA
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Kanak-kanak asah sikap
‘mendengar sesama’

MELAKA: Nitra, 12, Elden, 11, Nisha,
10 dan Rio, 8 antara kanak-kanak yang
menyertai Program “Biar Anak-anak
Datang Kepada-Ku” baru-baru ini di Gereja Corpus Christi mengatakan mereka
sangat seronok, dapat kawan baharu, belajar mendengar dan banyak lagi.
Program yang dianjurkan oleh Pelayanan
Kateketikal dan pelajar Penguatan itu adalah untuk kanak-kanak yang berumur 7 -12
tahun.
Ia diawali dengan Pujian dan Penyembahan yang memberikan sukacita dan
semangat pada kanak-kanak tersebut yang
sudah lama tidak dapat berkumpul bersama.
Dalam para liturgi pembukaan, para peserta dijemput menyalakan lilin kehadiran
mereka dan mengungkapkan doa, “Yesus,
saya mahu datang kepada-Mu.”
Kemudian dalam sesi pertama, Sr
Liza Anggie FSIC mengajak peserta
untuk mendengar suara Tuhan dalam
hidup mereka. Katanya, “Bila kita dapat
mendengar suara Tuhan, kita akan tahu
yang kita sangat dikasihi oleh Tuhan, untuk
dapat mendengar suara Tuhan, kita perlu
belajar berdiam dan fokus.”
Aktiviti yang dilakukan dalam program

ini membolehkan peserta mendengarkan
satu sama lain.
Dalam sesi kedua, melalui aktiviti
menyampaikan pesanan kepada teman, Sr
Maria Magdalena FSIC mengajak kanakkanak untuk memfokuskan inti pesanan
yang diberikan oleh rakan.
Kebanyakan
peserta
mengatakan
mendengar adalah sangat mencabar kerana
terdapat banyak halangan.

Pada akhir program, para peserta
menyuarakan agar program seperti ini dapat diadakan lagi secara berkala, kerana
sangat membantu mereka untuk saling
bekerjasama dan mendengar cerita teman
terutama setelah sekian lama tidak ada program fizikal seperti ini. Penglibatan para
ibu bapa juga sangat menggalakkan dengan
membantu meyediakan makanan dan memberikan semangat. — Herli

KRUBONG, Melaka: 19 orang Pelayan Komuni Tak Lazim (PKTL) telah
diperkenalkan dengan Pedoman Umum
Misale Romawi (PUMR) Semakan Terbaharu dan Konstitusi Tentang Liturgi Suci
(Sacrosanctum Concilium/SC) dalam sebuah
formasi di Gereja Our Lady of Guadalupe,

Krubong, pada 22 Mac dan 4 April, 2022.
Formasi ini dianjurkan oleh Pelayanan
Liturgi Bahasa Malaysia Apostolate (BMA)
Vikariat Melaka dan sesi-sesi disampaikan
oleh Sr Magdalena Kopong, FSIC.
Para PKTL tersebut terdiri daripada
PKTL sedia ada dan calon-calon PKTL dari

Krubong dan Kem Terendak.
Selain PUMR dan SC, para PKTL mempelajari tentang Tahun Liturgi, musimmusim dalam Kalendar Gereja, warna-warna
liturgi serta perayaan-perayaan utama dalam
Tahun Liturgi.
Ini diikuti dengan penerangan tentang persiapan altar untuk Misa Kudus dan mengenali pelbagai peralatan kudus kegunaan Altar
seperti corporal, pala, purifikator, patena dan
hosti.
Mereka juga berpeluang untuk menjalani
latihan praktikal mempersiapkan Altar untuk
Misa.
Para PKTL ini akan mengikuti Rekoleksi
Pelayan Komuni Tak Lazim yang akan diadakan 18 Jun 2022 sebelum mereka ditauliahkan sebagai PKTL di paroki masing-masing. — Jennifer Jinam

Pelayan Komuni Tak Lazim jalani formasi Liturgi Suci

Dalam Yesus ada ‘kegembiraan sempurna’
KUALA PENYU: Lebih 100 umat yang
melayani di Gereja pusat dan stasi luar, memantapkan iman mereka dengan menyertai
Rekoleksi Pra-Paskah di Gereja St Peter
Bundu, baru-baru ini.
Rekoleksi ini adalah yang pertama kali
diadakan sejak Covid-19 melanda seluruh
dunia pada awal tahun 2020.
Paroki Kuala Penyu menjemput dua orang
penceramah iaitu Fr Rudolp Joannes selaku
Paderi Paroki St Theresa Tambunan dan Diakon Cosmas Francis yang sedang melayani
di paroki Tambunan.
Diakon Cosmas, dalam sesinya membawa
semua peserta merenung kembali akan pelayanan-pelayanan yang telah, sedang dan
ingin mereka lakukan. Beliau juga mengongsikan rahsia bagaimana melayani dan
menerima “kegembiraan yang sempurna”
melalui teladan Santo Francis dari Asisi.
Katanya, “Kritikan dan cabaran dalam
pelayanan, dapat diatasi dengan berandal
pada Tuhan Yesus, sambil merenung dan
mengingati
kesengsaraan-Nya
demi
menebus dosa-dosa manusia.”
Bila kita mampu melalui semua ini den-
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gan sukacita, inilah yang dikatakan sebagai
“kegembiraan yang sempurna”.
Selepas sesi Diakon Cosmas Francis,
ceramah seterusnya disampaikan oleh
Fr. Rudolp Joannes dengan tema “Kisah
Para Rasul”. Paderi itu mengongsikan
kekurangan dan kelebihan setiap rasul yang
dipilih Tuhan Yesus di dalam melaksanakan
misi penyelamatan-Nya.
Beliau menyatakan bahawa kekurangan
dan kelebihan para rasul tersebut sama dengan kita yang terdiri dari pelbagai latar belakang. Tetapi, menurut beliau kekurangan
dan kelebihan yang kita miliki itulah yang
menjadikan kita sentiasa teguh dan tahan
uji dalam melaksanakan pelayanan. Beliau
menyatakan, perbuatan baik jangan ditundatunda tetapi ambillah tindakan yang bijaksana dengan segera.
“Setiap umat,” katanya, “hendaklah tidak
menolak atau menahan rahmat Tuhan kerana
apabila kita melakukan demkian, kita boleh
dianggap seperti pembangkang Kerajaan
Tuhan.”
Fr Rudolp menyeru supaya umat yang melayani merenungkan Kisah Para Rasul dan

Fr Clement Abel (paling kiri) menyampaikan
cendera kenangan kepada Fr Fudolp (tengah) dan
Diakon Cosmas.

mencontohi iman mereka yang sanggup melayani hingga ke akhir hayat, walau berhadapan ancaman, ugutan dan seksaan.
Rekoleksi diakhiri dengan ucapan penghargaan daripada Fr. Clement Abel selaku
Paderi Paroki; yang ditujukan khas buat Fr.
Rudolp Joannes dan Diakon.
Beliau juga merakamkan penghargaan kepada Pembantu Rektor St Peter Bundu, Fr.
Claudius Andrew dan Majlis Pastoral Paroki yang telah merancang dan menjayakan
rekoleksi tersebut. — Marcus Angang

Kenali
Santo Anda

S

St Stanislaus
~ 11 April ~

t Stanislaus dilahirkan di Krakow, Poland pada tahun 1030.
Ibu bapanya telah berdoa selama
30 tahun agar dikurniakan seorang anak.
Ketika Stanislaus lahir, mereka
mempersembahkannya kepada Tuhan oleh sebab
mereka amat bersyukur. Ketika dewasa, Stanislaus
belajar di Paris, Perancis.
Sesudah ibu bapanya meninggal dunia, dia
memberikan semua harta milik yang diwarisinya
kepada fakir miskin dan kemudian menjadi paderi.
Pada tahun 1072, Stanislaus ditahbis sebagai Uskup Krakow. (Sebelum menjadi Sri Paus,
Yohanes Paulus II juga adalah Uskup Krakow,
beberapa abad kemudian).
Uskup Stanislaus sangat dicintai umatnya. Mereka amat menghargai pelayannya yang mengutamakan kaum miskin, para janda dan anak-anak yatim
piatu.
Orang kudus itu sendiri turun padang melayani
mereka. Pada waktu itu Poland diperintah oleh
raja kejam dan tidak bermoral iaitu Boleslaus II.
Rakyat takut kepadanya dan juga muak dengan
gaya hidupnya.
Uskup
Stanislaus
menasihati
raja
secara peribadi. Pada mulanya, raja kelihatan
menyesal tetapi sikap jahatnya kembali lagi bahkan
melakukan lebih banyak dosa yang mengerikan
menyebabkan Stanilaus harus memencilkan diri
dari Gereja.
Pada suatu hari, Raja mahu membalas dendam,
maka diperintahkannya dua orang pengawal untuk
membunuh St. Stanislaus.
Tiga kali mereka mencuba tetapi gagal. Kemudian raja sendiri membunuh St Stanislaus ketika Uskup itu sedang mempersembahkan Misa.
Tragedi itu terjadi pada 11 April 1079.
Tuhan melakukan banyak mukjizat setelah wafatnya St. Stanislaus. Semua orang menyebutnya
martir. Stanislaus dinyatakan kudus oleh Paus
Inosensius IV pada tahun 1253.

L

St Lidwina
~ 14 April ~

idwina ertinya “penderitaan.” Beliau seorang gadis
Belanda yang dilahirkan pada
tahun 1380 dan meninggal dunia pada tahun 1433.
Ketika berusia 15 tahun, Lidwina mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Dia bercita-cita untuk menjadi seorang biarawati. Namun pada suatu
hari, dia mengalami tragedi yang mengubah seluruh
hidupnya. Pada ketika itu, Lidwina bermain luncur
ais bersama rakan-rakannya dia telah terjatuh.
Kemalangan itu menyebabkan Lidwina
mengalami sakit kepala yang amat hebat, mual,
demam, rasa sakit di seluruh tubuhnya dan sentiasa
berasa haus. Kesakitan Lidwina bertambah parah
apabila muncul pula bisul-bisul yang tumbuh pada
wajah dan tubuhnya.
Salah satu matanya juga menjadi buta dan pada
akhirnya, Lidwina tidak mampu bangun dari tempat perbaringannya.
Lidwina sangat sedih dan putus asa. Mengapa
Tuhan membiarkan semua ini terjadi padanya?
Lagipun, apa yang masih dapat dia persembahkan
kepada-Nya?
Paderi Parokinya, Fr Yohanes, datang mengunjungi Lidwina serta berdoa bersamanya. Paderi itu
membantunya merenungkan segala penderitaan
yang harus ditanggung Yesus.
Lidwina mulai sedar akan hadiah indah yang
akan dipersembahkannya kepada Yesus lalu dia
sanggup menderita bagi-Nya. Penderitaannya
dipersembahkannya sebagai suatu doa yang indah
kepada Tuhan.
Selama 38 tahun Lidwina menderita. Mungkin bagi orang lain, mustahil dapat bertahan hidup
dalam keadaan yang itu. Tetapi Lidwina sanggup
bertahan dan Tuhan memberinya penghiburan
dalam pelbagai cara. Selama itu juga, Lidwina amat
setia kepada Yesus dalam Ekaristi Kudus.

PERMOHONAN DOA SRI PAUS
(APRIL)
Bagi pekerja kesihatan: Kita berdoa bagi para pekerja kesihatan
yang merawat orang sakir dan orang tua, khususnya di komunitikomuniti termiskin; semoga mereka dapat dibantu oleh kerajaan
dan komuniti setempat dengan secukupnya.

April 10, 2022

Legasi Kardinal pertama Malaysia
untuk generasi muda

KUALA LUMPUR: Legasi kardinal pertama
Malaysia yang bersejarah telah dihimpun
dan ditulis dalam sebuah buku bertajuk, The
Cardinal: The Life and Times of His
Eminence
Anthony
Soter
Cardinal
Fernandez. Projek itu diterajui oleh E. Samson, bersama tim editorial yang terdiri daripada mereka yang telah bekerja rapat dengan
Kardinal Soter.
“Sebagai pemimpin Gereja, orientasi
visi pastoral Kardinal Soter bukan sahaja di
Malaysia, tetapi juga di rantau ini. Beliau
berpenglihatan yang begitu jauh, luas dan
holistik. Fokusnya bukan satu sebaliknya beliau mempunyai banyak perkara yang membina Gereja,” kata Samson, pengarah kepada
buku tersebut dalam majlis pelancaran pada
31 Mac, 2022, di Sekolah Antarabangsa
Stella Maris di Damansara.
Meskipun terkilan kerana Kardinal tidak
dapat melihat buku itu, Samson bersyukur
kerana sempat membaca beberapa bab buku
tersebut kepada Kardinal Soter yang kemudiannya diperbetulkan semula. Buku ini
menyampaikan rasa hormat dan kenangan
daripada golongan muda dan tua, menampilkan individu dari semua lapisan masyarakat
dan pelbagai agama, di mana kehidupan
mereka telah disentuh oleh Kardinal dalam
aneka cara.

Samson mengungkapkan kesyukuran
kerana buku itu akhirnya dapat diterbitkan
dan mengungkapkan penghargaan kepada
para penyumbang maklumat pada buku
tersebut iaitu Rev Dr Hermen Shastri, Setiausaha Agung CCM; Bro Augustin Julian, FSC
dan Brig Jen(Rtd) Dato’ Richard Robless,
Pengerusi Majlis Pengarah, Yayasan Tan Sri
Dominic Vendargon.
Pelancaran
buku
itu
dimulakan
dengan doa pembukaan oleh Fr Dr
Clarence Devadass, Pengarah Pusat Penyelidikan Katolik, yang melahirkan rasa syukur
di atas kehidupan Kardinal Soter yang menyentuh hati ramai orang serta meninggalkan
warisan yang abadi.

Dato’ Richard, dalam ucapannya mengatakan inspirasi dan legasi Kardinal Soter yang
menjadi pendorong di sebalik pembentukan
kumpulan sekolah Stella Maris.
“Pada tahun 1987, Uskup Agung Soter
(ketika itu) telah mengadakan persidangan di
kalangan pendidik Katolik, religius dan orang
awam, di Konven Infant Jesus di Cheras,
untuk membincangkan situasi dan keadaan
tentang sekolah mision Kristian, dan untuk
memahami misi dan aksi Gereja terhadap
perubahan dan cabaran yang sedang berlaku.
Persidangan itu membentuk Majlis Pendidikan Katolik Malaysia dan, seterusnya, menghasilkan pendidikan swasta di Keuskupan
Agung KL.

“Sekolah Stella Maris yang pertama
dibuka pada 1994 di Jalan Robertson, Pudu.
Sambutan terhadap sekolah pertama ini
sangat menggalakkan dan mendorong Uskup
Agung Soter memulakan penubuhan Yayasan
Tan Sri Dominic Vendargon untuk menyelia
dan menempatkan semua hal berkaitan pendidikan swasta di bawah satu bumbung. Pada
hari ini, Yayasan Tan Sri Dominic mengendalikan empat buah sekolah swasta, termasuk
satu yang menawarkan kurikulum antarabangsa.
“Keempat-empat sekolah berdiri melahirkan ramai cendiakawan. Inilah legasi hebat
Kardinal Soter. Meskipun dia telah tiada, kita
melihat apa yang dia tinggalkan dan kita bersyukur serta berterima kasih kepada Tuhan
untuk hamba-Nya yang hebat dan setia itu.”
Uskup Agung Julian Leow berharap buku
itu akan menjadi legasi bersejarah bagi
generasi muda, dan bagi mereka yang tidak
berpeluang mengenali Kardinal Soter.
Kardinal Soter meninggal dunia pada 28 Okt
2020, pada usia 88 tahun. Katanya, Legasinya
tidak mati tetapi terus bertumbuh dan mekar!
Buku Kardinal Soter, berkulit tebal diterbitkan oleh Catholic Research Centre (CRC) dan
dijual pada harga RM30. Untuk mendapatkan
buku ini, sila hubungi CRC di 03-20266472
atau e-mel: publication@crc.org.my.

45 tahun sebagai paderi, Uskup Cornelius bongkar sukacita
hidup selibat tertahbis
KENINGAU: Pada tahun 1950-an, seorang
paderi Mill Hill memberikan pelayanan sakramen kepada seorang ibu di rumah. Tingkah
laku dan pelayanan paderi berkulit putih itu
menarik perhatian seorang kanak-kanak.
Pada pandangannya, menjadi paderi adalah terdiri daripada orang ‘berkulit putih’ sahaja. Tetapi rencana Tuhan sangat luar biasa.
Setelah beberapa tahun, setelah mengharungi
pelbagai cabaran, pernah bekerja dan pernah ditolak dari memasuki seminari kerana
kekurangan kelayakan akademik, akhirnya
pemuda itu ditahbis menjadi paderi pada 27
Mac 1977 malah diangkat menjadi Uskup untuk Keuskupan Keningau pada 6 Mac 1993.
Uskup Cornelius Piong menyambut ulang
tahun imamat ke-45 pada penghujung bulan
Mac lalu. Bagi meraikan Ulang Tahun Imamat
Uskup Cornelius, Radio Online KekitaanFM
telah menjemput prelatus itu dalam segmen
Bual Bicara baru-baru ini, untuk membicara-

kan sukacita pelayanan sebagai paderi dan
membidas beberapa kritikan pedas tentang
hidup selibat tertahbis.
Uskup Cornelius yang menjadi paderi pada
zaman 1970-an, mengatakan kebanyakan tempat di Sabah, khususnya di pedalaman, tidak
mempunyai jalan raya dan harus berjalan
berhari-hari lamanya, menyeberangi sungai,
meredah belukar dan sebagainya. Namun beliau sangat bersukacita dalam pelayanannya
sebagai paderi dan suka belajar cara kehidupan umat tempatan yang dilayaninya.
Menyentuh mengenai kritikan-kritikan pedas bahawa menjadi paderi mungkin kerana
gay, putus cinta, tidak popular dan sebagainya
Bapa Uskup mengingatkan bahawa memilih
hidup selibat tertahbis adalah kerana dorongan
panggilan suci hidup tunggal untuk Kristus.
Kritikan dan gosip terhadap paderi adalah
biasa. "Memang ada kenyataan yang kurang
enak tentang kepaderian tetapi sebagai pa-

Penyampai dan krew Radio Online Kekitaan FM merayakan Ulang Tahun Imamat ke-45 Uskup
Cornelius Piong.

deri, kita harus kembali kepada Sumber kita,
Yesus Kristus. Dia akan menopang kita dalam
menghadapi cabaran-cabaran hidup. Perlu kita
ingat, Gereja bersifat Ilahi. Walaupun berlaku
skandal, Tuhan sentiasa hadir, melindungi dan
menyertai umat-Nya.
Bercakap mengenai Gereja sinodal, tema
Gereja Sinodal: Partisipatif, komuniti dan misi
merupakan sifat-sifat yang diterapkan dalam
visi dan misi Keuskupan Keningau sejak awal
penubuhannya. Prelatus itu juga menerangkan

bahawa Gereja Sinodal tidak mengubah ajaran
Gereja sebaliknya menekankan kembali Gereja Sinodal sebagai cara hidup dan cara bertindak Gereja melalui berjalan bersama, mewujudkan diri sebagai persekutuan yang berjalan
bersama dan aktif dalam melaksanakan misi.
Pada akhir Bual Bicara, Uskup Cornelius
berterima kasih kepada Konferensi para Uskup
Malaysia, para klerus dan religius Keuskupan
Keningau serta kaum awam yang setia menyokongnya selama 45 tahun menjadi paderi.

Hari Tentera ke-89 di Kem Terendak

KEM TERENDAK, MELAKA: Pada 27
Mac 2022, sempena sambutan Hari Tentera
Darat ke-89 yang bertema “Kesejahteraan
Keluarga Tentera Darat Diutamakan, Kedaulatan Negara Terjamin”, Tentera Darat
(TD) di Kem Terendak telah menganjurkan
upacara keagamaan bagi warga TD yang
menganut agama Kristian.
Anggota Lain-Lain Pangkat (LLP) daripada pelbagai Kor telah menghadiri Misa
Kudus di Gereja Corpus Christi, Kem Terendak, Melaka dengan mematuhi SOP.

Misa dilayani oleh 8 RRD (PARA).
Pelaksanaan aktiviti ini selaras dengan
Tonggak Ketiga Perintah Ulung Panglima
Tentera Darat Ke-28 iaitu Pelestarian Kes-

ejahteraan Warga yang memberi penekanan kepada pengukuhan kerohanian dan
akhlak warga yang seimbang.
Fr John Yeow mengatakan bahawa apa

pun yang kita lakukan, bila semua itu didasari dengan cinta kasih kepada Tuhan
dan sesama, ia dapat membangun komuniti
yang lebih berdayaguna dan dinamik.
Paderi itu juga menyeru agar umat
menjadi komuniti yang lebih terbuka dan
memiliki kepekaan terhadap keperluan
sesama dengan siap untuk membantu dan
melayani.
Pada akhir Misa, Fr John mengucapkan
“Selamat Ulang Tahun Tentera Darat ke89”. — Kavin Ak Gapur

