Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta,
makhluk-makhluk dan tua-tua itu; jumlah
mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring: "Anak
Domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat,
dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan,
dan puji-pujian!
Wahyu 5:11-12

Dialog sosial, memperkasa
keselamatan, kesihatan
di tempat kerja
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ENEVA: Pandemik COVID-19 telah menunjukkan
bahawa kerjasama berkesan antara majikan, pekerja dan
kerajaan adalah cara terbaik untuk melaksanakan langkah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(OSH) yang boleh menyelamatkan
nyawa apabila krisis berlaku, kata
laporan terbaharu Pertubuhan
Buruh Antarabangsa (ILO).

Belajar daripada kejayaan yang dicapai
semasa menangani situasi kompleks seperti
pandemik, mungkin membantu mencegah
berjuta-juta kematian akibat kemalangan dan
penyakit, ujar laporan ILO, yang menunjukkan bagaimana dialog sosial telah menyumbang kepada pelaksanaan langkah-langkah
yang pantas dan berkesan semasa krisis
Covid-19.
Semasa pandemik, kerajaan yang mengutamakan penyertaan aktif organisasi majikan dan pekerja dalam pentadbiran OSH,
dapat membangun dan melaksanakan undangundang, dasar dan campur tangan kecemasan.
Kerjasama antara majikan, pekerja dan
kerajaan dalam dunia pekerjaan adalah
penting dalam memastikan langkah yang dilaksanakan boleh diterima dan berkemungkinan untuk dilaksanakan secara berkesan.
Di kebanyakan negara, kerjasama ini telah
menghasilkan penggunaan keperluan undangundang yang meliputi bidang yang berbeza dari langkah untuk mencegah dan menangani

Para pekerja di sebuah kilang di Dhaka, Bangladesh, dibekalkan pelitup muka sebagai langkah
keselamatan mengawal penularan Covid-19. Gambar: LiCAS.news.

kes COVID-19 di tempat kerja sehinggalah
kepada pengaturan bekerja dalam talian.
Sebagai contoh di Austria, rakan kongsi
sosial berunding mengenai perjanjian ujian
sistematik di tempat kerja untuk sektor tertentu yang menghadapi peningkatan risiko
penularan virus, seperti sektor runcit.

Di Singapura, perubahan kepada peraturan mengenai vaksinasi berlaku selepas
perundingan dan perbincangan dengan tiga
pihak (majikan, pekerja dan kerajaan).
Di Afrika Selatan, perbincangan tiga
pihak telah diadakan untuk mengubah suai
peraturan khususnya di tempat kerja yang

menyumbang penularan Covid-19 yang tinggi.
Dialog tiga pihak di peringkat nasional kadangkala disusuli dengan perundingan lanjut
di peringkat wilayah atau sektor, agar ia boleh
disesuaikan dengan konteks tertentu.
Di
Finland
misalnya,
kesatuan
sekerja dan organisasi majikan, bekerja rapat
dengan kerajaan untuk membangunkan pelbagai langkah untuk sektor pelancongan dan
restoran.
Di Itali, rakan kongsi sosial dalam sektor perbankan mencipta peraturan terperinci
mengenai telekerja, yang menekankan hak
privasi dan hak untuk tidak hadir bekerja.
Semasa pandemik Covid-19, kebanyakan
badan tiga pihak OSH yang mengambil bahagian dalam proses membuat keputusan di
peringkat nasional, juga telah terlibat dalam
menentukan langkah-langkah penutupan dan
sekatan, strategi kembali bekerja, dan arahan
atau panduan lain untuk mengurangkan kesan
Covid-19.
“Ketika dunia terus bergelut dengan kesan
krisis Covid-19-19 dan pemulihan yang tidak
sekata, keselamatan dan kesihatan pekerjaan
kekal diutamakan oleh kerajaan. Pengajaran
yang diperoleh daripada krisis ini tentang
kepentingan dialog sosial dalam mengukuhkan keselamatan dan kesihatan di peringkat
negara dan tempat kerja perlu diterapkan
dalam konteks lain. Ini akan membantu mengurangkan tahap kematian dan penyakit yang
tidak boleh diterima yang berlaku setiap tahun,” kata Ketua Pengarah ILO, Guy Ryder.
— LiCAS.news/ILO

Ujian besar-besaran COVID-19 di kota besar
China, penerbangan ditangguhkan
GUANGZHOU, China: Kota besar China di
Guangzhou membatalkan ratusan penerbangan pada 28 April lalu dan melancarkan ujian
besar-besaran terhadap 5.6 juta orang selepas
seorang suspek kes Covid-19, dalam usaha
membendung coronavirus di seluruh republik
itu.
China sedang menghadapi wabak terburuk
sejak gelombang pertama pada awal 2020, dengan rekod puluhan kematian di timur Shanghai
setiap hari dan ibu kota Beijing juga terpaksa
menutup seluruh kawasan kejiranan setelah be-

berapa kes telah dikesan.
Pada 28 April, Guangzhou, hab perdagangan dan pembuatan utama di selatan China,
mengumumkan ujian besar-besaran untuk
hampir satu pertiga daripada hampir 19 juta
penduduknya selepas keputusan ujian “tidak
normal” dikesan di lapangan terbangnya.
Sementara itu, hab teknologi Hangzhou
dekat Shanghai pada 27 April, mengarahkan
9.4 juta penduduk pusat bandar daripada 12.2
juta penduduknya menjalani ujian setiap 48
jam jika mereka mahu menggunakan tempat

dan pengangkutan awam.
Matlamatnya ialah “agar virus itu tidak
mempunyai tempat untuk tersembunyi atau
menular,” kata kerajaan dalam satu kenyataan, meningkatkan kebimbangan akan berlaku
sekatan lebih lanjut di seluruh bandar untuk
beberapa syarikat terbesar di China.
China melaporkan 11,367 jangkitan baharu
pada 28 April, jumlah harian yang kecil bagi
kebanyakan ekonomi global utama, tetapi
cukup untuk ‘membingungkan’ pihak berkuasa. — LiCAS.news

Tidak ada
keluaran pada
8 Mei 2022.
Kami akan
kembali pada
15 Mei 2022.
Selamat
Hari Raya
Aidilfitri
kepada semua
penganut
Islam.
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Kesedihan dalam
menghadapi kematian

ukar untuk seorang kanakkanak terpaksa tidur ketika ahli-ahli keluarga yang lain sedang
meraikan sesuatu. Tiada siapa
yang mahu tidur semasa orang
lain masih berjaga. Tiada siapa
yang mahu ketinggalan dalam
hidup.
Ingatkah kita, sebagai seorang
kanak-kanak, biar pun letih dan
tidak dapat membuka mata, anda
bergelut dengan sesiapa sahaja
yang akan cuba menyuruh anda
tidur. Letih atau tidak, anda
tidak mahu terlepas apa-apa.
Anda tidak mahu pergi dan tidur
sedangkan begitu banyak acara
yang sedang berlaku.
Kita tidak pernah dapat menghakis sikap ini. Jenis bantahan
atau penolakan ini adalah kongenital dan menghantui kita di
ranjang kematian kita.
Salah satu kebimbangan yang
kita takuti dan menyakitkan ialah
disebabkan oleh perasaan bahawa kita akan dilupakan. Ini juga
merupakan salah satu ketakutan
utama kita dalam menghadapi hal
kematian.
Bagi
kebanyakan
orang,
kekhuatiran dan ketakutan akan
kematian bukanlah kerana bimbang dengan kemungkinan yang
berlaku dalam kehidupan seterusnya, bukan tentang penghakiman dan hukuman, tetapi takut
akan ‘kepupusan’.
Apatah lagi, ketakutan yang
berlaku di sini bukanlah kerana

identiti peribadi mereka akan dipadamkan (walaupun itu adalah
ketakutan sebenar) tetapi sebaliknya kerana semua kehidupan
yang telah mereka lalui akan dilupakan.
Kesedihan ini disebabkan kerana terpaksa melepaskan segalagalanya, bahawa kehidupan kini
akan diteruskan meskipun tanpa
kita, kita ditidurkan sementara keraian diteruskan.
Dan, jauh di dalam hati kita, kita
sukar menerima dan membayangkan bagaimana dunia boleh diteruskan tanpa kita.
Walau bagaimanapun, ini bukan petanda bahawa ada sesuatu
yang tidak kena dengan kita, atau
beberapa neurosis kita yang perlu
diperbaiki atau kita mengalami
beberapa isu moral atau menghadapi isu agama yang memerlukan
perhatian.
Ini adalah keadaan manusia,
murni dan sederhana, dan Tuhan
adalah arkiteknya. Ringkasnya,
kita dicipta untuk menjadi sebahagian daripada fabrik, bukan dari
sehelai benang.
Saya berumur dua puluh tiga
tahun ketika saya menyaksikan
ayah saya meninggal dunia di wad
hospital.
Dia masih muda, berumur enam
puluh dua tahun, dan sepatutnya
masih hidup untuk beberapa tahun. Tetapi, ketika dia menghampiri ajal, dia seakan-akan tahu dia
akan dijemput Tuhan. Meskipun

imannya kuat dan memberinya
penghiburan tetapi dia tetap berasa sedih.
Pergelutan ayah saya semasa di
ambang kematiannya bukanlah
kerana takut terhadap kehidupan
akhirat atau beberapa perubahan
perlu dilakukannya semasa hidup.
Tiada satu pun yang disebut tadi,
dialaminya.
Juga, ayah saya tidak ada urusan yang belum selesai dengan
Tuhan, tidak ada masalah dalam
isu agama dan mahupun moral.
Juga, dia tidak ada fikiran yang
bukan-bukan tentang kehidupan
akhirat.
Satu-satunya urusannya yang
belum selesai adalah berkaitan
dengan kehidupan ini, bahawa dia
akan lepaskan dari segi (kiasan)
tidur awal semasa pesta masih
berlangsung.
Tambahan pula, baginya pesta

itu sedang rancak. Anak-anaknya
yang sudah dewasa baharu mula
membina kehidupan mereka dan
memberinya cucu, dan separuh
daripada keluarganya yang lebih
muda, sedang giat bersiap untuk
memasuki kehidupan dewasa.
Dia tidak akan berada dengan
kami untuk melihat bagaimana
perkembangan dan pertumbuhan
kami semula.
Dia tidak akan berada di sana
untuk melihat kebanyakan cucunya. Lebih penting lagi, dia mempunyai seorang isteri, pasangan
jiwa, yang akan dia tinggalkan.
Baginya, ini bukanlah malam
yang baik untuk dia dihantar ‘tidur awal’.
Tetapi, dia masih mempunyai
adik-beradik, jiran, kawan, paroki, terlibat dalam aktiviti awam,
sukan berpasukan dan banyak
lagi hubungan yang memberinya
kegembiraan dan dia sedar, untuk
meninggalkan semua ini, terasa
hatinya sakit dan pedih.
Mengapa dia sedih? Sesungguhnya, tidak ada sesiapa yang
gembira apabila semasa kita
menghadapi pelbagai bentuk kematian, apabila kita dihantar untuk tidur sementara keramaian
masih rancak, siapa yang tidak
sedih?
Kita secara konstitutifnya bersifat kemasyarakatan.
Sebagaimana Tuhan sendiri berfirman
apabila Dia mencipta keluarga
manusia, tidak baik bagi sesiapa

sahaja untuk bersendirian.
Kita dimaksudkan untuk menjadi sebahagian daripada keluarga
dan komuniti, sebahagian daripada fabrik kehidupan, dan fabrik
terdiri daripada berbilang benang.
Oleh itu, kita dapat memahami
kesedihan apabila benang tunggal
kita yang rapuh, ditarik dari seluruh kain.
Tidak hairanlah kanak-kanak
kecil tidak mahu tidur sementara
orang lain masih rancak meneruskan aktiviti malam mereka.
Selain itu, ini bukan sahaja benar untuk kesedihan yang kita
alami apabila kita menghadapi
kematian kita.
Perkara yang sama berlaku
apabila kita mengalami pelbagai
kematian kecil yang menimpa
kita apabila kita meningkat usia,
kehilangan kesihatan, bersara,
dipecat daripada pekerjaan, kehilangan orang yang kita sayang,
kegagalan perkahwinan, sesat
atau terkeluar dari segi geografi,
atau dengan cara lain ditolak keluar dari arus perdana kehidupan.
Jadi, penting untuk memahami
bahawa tiada yang salah di sini.
Mati memang sukar. Melepaskan
adalah sukar.
Diketepikan juga membawa
kesedihan mendalam. Hilang
dari dunia dan dari kehidupan
juga amat sukar. Itulah sebabnya
kanak-kanak kecil tidak suka ditidurkan. — Hakcipta Terpelihara
1999-2022@Fr Ron Rolheiser

Roh Kudus akan memantapkan kita untuk taat kepada Tuhan
HARI MINGGU PASKAH III (C)
P
ada minggu lalu kita telah
menyaksikan para murid
Yesus berkurung di dalam ruang
bilik kerana ketakutan dan
Tomas pula melarikan diri daripada komuniti rasul itu.
Injil pada hari ini mengisahkan
satu lagi peristiwa di mana
Petrus dan rasul yang lain kembali kepada pekerjaan mereka
yang lama sebab tidak apa-apa
lagi yang penting hendak dibuat
kerana Yesus sudah tiada.
Petrus berkata kepada mereka,
“Aku pergi menangkap ikan,”
dan rasul-rasul yang lain juga
berkata, “Kami pergi juga dengan engkau.” Namun mereka
amat kecewa kerana tidak ada
ikan yang ditangkap oleh mereka.
Dalam keadaan itu, Yesus
yang mereka tidak kenali datang
memperlihatkan Diri-Nya kepada mereka buat kali ketiga dan
menyuruh mereka menebarkan
jala mereka.
Walaupun mereka tidak kenal
Yesus dan usaha mereka kelihatan siap-sia, mereka mendengar
kata-kata Yesus lalu menjala
ikan.
Pengalaman kita juga mengajar kita bahawa dalam keadaan
kekosongan kita selalu mengharapkan sesuatu supaya tidak

merasa hampa daripada usaha
gigih kita.
Dalam kisah ini kerana terlalu
kecewa maka mereka telah terlupa kata-kata Yesus bahawa Dia
akan bangkit daripada mati.
Rupa-rupanya ajaran-ajaran
Yesus semasa Dia bersama mereka tidak direnungi dan dihayati
oleh mereka sehingga mereka
kembali kepada cara hidup yang
lama.
Petrus yang tidak berpakaian
sebelum penangkapan ikan yang
banyak, mengenakan pakaian
ketika mendengar dari murid
yang dikasihi Yesus mengenal
Tuhan Yesus.
Ini menandakan bahawa Petrus
kembali mengenakan kehidupan
yang baharu sesudah menemui
Yesus yang sudah bangkit, bahkan semua murid kembali mengenal Yesus sesudah mereka
makan bersama dengan Yesus.
Pada akhir Injil ini, kita melihat Petrus “disoal siasat” oleh
Yesus sejauh mana dia mengasihi-Nya.
Sebanyak tiga kali Yesus mengutarakan soalan yang sama,
“Simon anak Yohanes, apakah
engkau mengasihi Aku?”
Soalan pertama dan kedua
dijawab oleh Simon secara biasa
sahaja, “Benar Tuhan, Engkau

tahu, bahawa aku mengasihi
Engaku.”
Sesudah Simon menjawab,
Yesus memberi tugas dan kepercayaan kepadanya untuk
menggembalakan domba-domba-Nya. Jawaban Simon kepada
soalan ketiga agak berbeza dan
lebih utuh, “Tuhan, Engkau tahu
segala sesuatu, Engkau tahu,
bahawa aku mengasihi”.
Ini merupakan sahutan Simon
bahawa dia mengasihi
SEPENUHNYA kepada Yesus
dan memahami tugas yang
diberikan oleh Yesus kepadanya
serta akibat dari responnya itu.
Dalam bacaan pertama kita
melihat bagaimana Petrus sebagai pemimpin bersama dengan
rasul-rasul yang lain menunaikan
tugas dan kepercayaan itu.
Khabar gembira tentang
kebangkitan Yesus yang diajarkan oleh mereka di seluruh
Yerusalem ditentang hebat oleh
pemimpin agama, mereka melarang supaya tidak menyebut nama
Yesus.
Tetapi Petrus dengan berani
tetap menyokong semangat
kasih yang pernah dia lafazkan
kepada Yesus dan berkata, “Kita
harus lebih taat kepada Tuhan
daripada kepada manusia ...”
Paskah adalah ungkapan kasih

KISAH PARA RASUL 5:27-32,40-41;
WAHYU 5:11-14;
INJIL YOHANES 21:1-19
Tuhan yang teragung, tidak ada
kasih yang menandingi yang
ditunjukkan oleh Tuhan dalam
Diri Yesus.
Gereja yang didirikan oleh
Yesus dan digembalakan oleh
Petrus adalah rumah belas kasih
Tuhan.
Disebabkan belas kasihan
Tuhan ini kita menikmati kasih
Tuhan, kasih penebusan supaya
kita juga mengalami kebangkitan
berkat kebangkitan Yesus.
Namun kasih Tuhan itu tidak
berhenti di sana.
Cabarannya bagaimana kita
menghidupi dan menyatakan
belas kasih Tuhan itu kepada
sesama.
“Berbelas kasihanlah seperti
Bapa berbelas kasihan” (Luk
6:36) Maka setiap kita anggota
Gereja diserahkan dengan tanggungjawab untuk merealisasikan
belas kasih Tuhan di dunia ini.
Kasih merupakan unsur hakiki
untuk segala bentuk kepemimpinan dan pelayanan yang tak terp-

isahkan.
Seperti dilaksanakan oleh
Yesus sendiri. Yesus memimpin
para rasul,
Dia memimpin Gereja-Nya.
Yesus memimpin Gereja dengan
melayaninya dengan kasih.
Kasih kita kepada Kristus jangan sampai hanya bersifat secara
peribadi dalam ibadat, melainkan
juga sebagai ungkapan nyata
pelayanan kita kepada sesama.
Apakah kita tidak rela mengasihi sesama, yang dikasihi
Kristus? Mengasihi Kristus bererti sebenarnya berbuat baik terhadap sesama.
Di mana tidak ada pelayanan,
di situ tidak ada kasih. Dan di
mana kasih tidak ada, di situ
Kristus juga tidak ada!
Di mana Kristus tidak ada, di
situ damai juga tidak ada. Santa
Teresa dari Kalkuta berkata:
“Buah kasih adalah pelayanan,
dan buah pelayanan adalah
damai.” — santapan rohani/
imankatolik
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Pesta Kerahiman Ilahi peringkat Keuskupan Keningau

Bangkitkan sifat Tuhan
dalam keluarga, komuniti
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Peraduan mewarna
Semarakkan MJD50!
JOHOR BAHRU: Keuskupan Melaka Johor (MJD) dengan sukacitanya akan merayakan ulangtahun
jubli emas pada tahun ini. Dalam
meraikan sukacita perjalanan iman
selama 50 tahun, perayaan ini juga
adalah untuk memandang 50 tahun
yang mendatang.
MJD menganjurkan peraduan mewarna dengan tema — Semarakkan
MJD50 — sebagai sebahagian daripada perayaan ini.
Siapa yang layak untuk turut
serta? Anda semua! Asalkan anda
menghadiri kelas minggu di manamana paroki naungan Keuskupan

Template gambar berwarna boleh
didapati di pejabat paroki.

Melaka Johor, anda dipelawa untuk
menyertai peraduan mewarna ini.
Bagi yang menghantar hasil seni,
mereka akan berpeluang untuk
melihat sendiri hasil seni mereka
dipaparkan di dalam pameran fizikal
MJD50 di Pusat Majodi.

Memahami Maksud Logo MJD50

Screenshot siaran langsung Misa Kudus Kerahiman Ilahi peringkat Keuskupan Keningau di Dataran Solidariti
Keuskupan Keningau.

KENINGAU: Keuskupan Keningau merayakan Pesta Kerahiman
Ilahi pada 24 April di Dataran
Keuskupan Keningau.
Dimulakan perarakan masuk
imej Kerahiman Ilahi yang diiringi
tarian tradisional dan kanak-kanak
berpakaian pelbagai kongregasi religius.
Perayaan Ekaristi dipimpin oleh
Uskup Cornelius Piong. Pada
awal Misa, prelatus itu mengatakan, “Mengungkapkan syukur atas
kerahiman Tuhan, belas kasihan
terhadap kita umat manusia yang
sentiasa jatuh dalam dosa.”
Pesta Kerahiman Ilahi bukan sahaja mengajak kita bersyukur tetapi juga mengingati bahawa setiap
kita manusia mempunyai belas
kasihan daripada Tuhan. Sewaktu
Tuhan mencipta kita menurut rupa
dan imej-Nya.
Tetapi kerana dosa yang kita benarkan menguasai kita, sifat-sifat
Tuhan itu hilang. Maka sempena
Pesta Kerahiman Ilahi ini, meng-

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

ingatkan kita bahawa kasih Tuhan
dan membangkitkan semula iman,
harapan dan cinta kepada Tuhan.
Selepas pembacaan Injil, Uskup
Cornelius menerangkan secara
singkat akan sejarah Pesta Kerahiman Ilahi dalam homilinya.
Menurutnya, sebelum 22 tahun
lalu, Pesta Kerahiman Ilahi belum
wujud dalam Gereja Katolik. Kasih
Tuhan selalu taken for granted.
Namun, disebabkan pemerhatian
dan kesedaran, khususnya rasul
Kerahiman Ilahi, Pesta Kerahiman Ilahi dimasukkan ke dalam
kalendar Liturgi Gereja Katolik
demi mengingatkan umat bahawa
“Tuhan sangat mengasihi orang di
dunia...” (Yoh 3:16).
Bapa Uskup mengatakan,
setiap kita mempunyai sifat-sfat
Tuhan tetapi kuasa iblis itu kuat.
Kuasa iblis datang dalam pelbagai
cara misalnya melalui kejahatan
pemerdagangan manusia, ketamakan, melancarkan peperangan dan
banyak lagi.

Tetapi kerana Tuhan hadir, kerana Yesus yang wafat telah bangkit,
jangan tunduk terus kepada kuasa
jahat. Kembalilah kepada Kerahiman Tuhan. Kita adalah umat
Paskah, dan Berita Baik untuk kita
ialah Tuhan sangat mengasihi kita.
Pada Pesta Kerahiman Ilahi ini,
mari kita memeriksa diri kita. Jangan kita lupa, apa pun yang nikmati, bukan untuk diri sendiri.
Bakat yang kita ada jangan dibiarkan begitu sahaja. Kita semua,
diutus untuk memberitahu dunia
bahawa Tuhan mahu menyelamatkan kita, Dia mengasihi kita dan
orang yang percaya kepada-Nya
akan beroleh hidup sejati dan kekal
(Yoh 3:16).
Pada akhir homilinya, Bapa
Uskup berharap agar Pesta Kerahiman Ilahi dapat membawa seluruh
umat untuk terus komited dalam
pelayanan, selalu mahu mengutamakan Tuhan, agar sukacita dan
damai sejahtera Yesus, dapat menguasai dunia!

Warna

Bagaimana untuk menyertai?
1. Dapatkan salinan gambar mewarna daripada pejabat paroki anda atau
imbas Kod QR untuk memuat turun salinan gambar untuk dicetak
sendiri di rumah.
2. Mulakan proses mewarna anda!
3. Tangkap gambar hasil seni anda, atau gambar anda bersama hasil seni
anda dan muat naik gambar anda ke Google Form kami . Anda juga
boleh memuatnaik gambar anda ke akaun Facebook dan Instagram
anda serta menaip #LightupMJD50 di ruangan kapsyen anda!
4. Hantar hasil seni anda sebelum atau pada 19 Jun 2022. Ikuti kami di
Instagram, Facebook atau Youtube: @malaccajohorediocese untuk
melihat hasil seni anda dipaparkan di media sosial kami!

Pandangan Gereja tentang Kecerdasan Buatan

Apa pandangan Gereja tentang Kecerdasan
Buatan (Artificial Intelligence/AI) yang berkembang dewasa ini, ditambah lagi dengan terciptanya robot-robot yang dicipta seperti manusia, bahkan mempunyai perasaan dan boleh berfikir?

Semasa menyampaikan ucapan kepada para
peserta seminar “Common good in the digital age”
pada Sept 2019 di Vatikan, Sri Paus Fransiskus
mengatakan AI dapat memberikan kesan penting
bagi perkembangan aktiviti manusia.
Namun, pada masa yang sama, Sri Paus mengingatkan AI hanyalah membantu dari segi teknologi
dan manusia tidak boleh mengabaikan sisi kehidupan yang lain.
Pada Disember 2016, Akademi Kepausan untuk
Ilmu Pengetahuan, telah membuat kajian tentang
kecerdasan buatan. Diakui teknologi tersebut
membawa kemajuan dan pengaruh positif namun
ia tetap membawa bahaya secara ekonomi dan sosial.
Kecepatan perkembangan teknologi yang pesat,
yang tidak diimbangi oleh kecepatan perkembangan di bidang lain menimbulkan banyak konflik.
Misalnya, “transhumanisme” yang mendakwa
boleh mentransformasi tubuh manusia untuk hidup
kekal di dunia.
Transhuman adalah satu gerakan intelektual
yang percaya masyarakat global harus menggunakan teknologi dan inovasi saintifik untuk

menambah dan meningkatkan kemampuan manusia – baik fizikal dan mental.
Komisi Teologi Antarabangsa pada tahun 2004
menegaskan tanggung jawab manusia, dalam
perkembangan teknologi dan biologi, dalam kesedaran sebagai insan yang tercipta sebagai citra
Tuhan.
Diingatkan, perkembangan dunia kehidupan lalu
dapat diatur oleh mesin, “electronic person” atau
“machine sapiens”. AI dan robot, demikian pesan
Sri Paus dalam World Economic Forum di Davos,
Swiss, 2018, hendaknya menyumbangkan sesuatu
yang positif dan mendasar bagi kemanusiaan, serta
melindungi rumah bersama, ciptaan Tuhan ini.
Gereja senantiasa berpangkal dan berakar pada
peribadi manusia. Konsili Vatikan II dalam
Gaudium et Spes menegaskan hal itu, kemajuan
apapun di dunia ini mengabdi kepada kemanusiaan
yang utuh.
Refleksi Gereja kemudian masuk ke dalam
perdebatan, bahawa seringkali, kehidupan ini
masih ditentukan dan malahan dipaksakan oleh
faktor-faktor teknologi dan ekonomi, akibatnya
kurang terarah pada kebaikan sejati umat manusia.
Kalau tidak berhati-hati, kemajuan akhirnya
diarahkan hanya demi kemajuan itu sendiri,
sehingga tidak menyumbangkan kebaikan bagi
kehidupan umat manusia.
Sri Paus Yohanes Paulus II cukup memberi
tekanan akan hal ini dalam Ensiklik Centesimus

Annus (1991). Acuan utama kemajuan teknologi
dan ilmu pengetahuan adalah penghargaan akan
pribadi manusia, dan hubungan antar ciptaan
dalam suatu tatanan yang baik dan teratur, jangan
sampai membawa pada kesan jangka panjang yang
membahayakan.
Sri Paus semasa memberi ucapan dalam bengkel
“The ‘Good’ Algorithm? Artificial Intelligence:
Ethics, Law, Health,” di Vatikan pada 26-28
Februari lalu menyatakan AI seharusnya digunakan untuk memudahkan kita melayani dan mewartakan Injil ke seluruh dunia!
Memang AI banyak mempermudah pekerjaan,
namun jika disalah guna dan sekadar memikirkan
keuntungan sahaja sehingga merendahkan martabat manusia, ia mendatangkan keburukan.
Kalau perkembangan teknologi hanya lebih
menyebabkan kesenjangan, maka bukanlah suatu
kemajuan yang sejati dan benar, sebab bertentangan dengan kepentingan umum.
Sikap Gereja tidak lepas dari perjuangannya
yang mengutamakan martabat peribadi manusia di
hadapan Tuhan.
Maka perkembangan teknologi, robot atau
kecerdasan buatan, akan merugikan jika ia yang
tidak membawa kemajuan kemanusiaan malahan
akan lebih merugikan. Gereja mendukung perkembangan teknologi, namun meminta agar persoalan
etika dan moral di seputar itu, jangan diabaikan.
— T. Krispurwana Cahyadi SJ, hidupkatolik.com
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Sahabat kecil Yesus
Isikan tempat kosong di bawah dengan
merujuk kepada Injil Yohanes 21:1-19. Setelah
siap, baca petikan Injil ini bersama keluarga
atau rakan adik-adik.

Yesus
bertanya
kepada Simon,
apakah dia
mengasihiNya? Pilih satu
jawaban yang
betul dan tulis
pada kotak
dialog di atas.

Hello adik-adik,

Cari perkataan tersembunyi

Yesus mahu bertanya
soalan kepada Petrus.
Bantu Yesus untuk
datang kepada Petrus.

Beberapa
hari
lagi,
rakan-rakan kita yang
beragama Islam akan
menyambut Hari Raya
Aidilfitri.
Luangkan
masa adik-adik untuk
mengucapkan
Selamat
Hari Raya pada guruguru dan rakan-rakan
yang beragama Islam.
Adik-adik,
dalam
pembacaan Injil Hari
Minggu
ini,
Yesus
bertanya kepada Petrus
sama ada dia mengasihiNya atau tidak?
Kita tahu apa jawaban
Petrus. Pada hari ini,
Yesus juga bertanya
soalan itu kepada kita.
Apakah kita mengasihiNya? Apa jawaban adikadik? Apa pun jawaban
kita,
sentiasa
ingat
bahawa
Yesus
amat
mengasihi kita.
Kasih Yesus terhadap
kita
mendorong-Nya
rela wafat, bangkit dan
mengutus Roh Kudus-Nya
untuk terus menyertai
kita hingga akhir zaman.

Salam sayang
Auntie Melly
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Budaya perjumpaan bukan sekadar
bertemu tetapi memberi perhatian

Iman Kristian pada asasnya adalah tentang pertemuan dengan Yesus Kristus.

ROMA: “Jika kita benar-benar percaya kepada Yesus, kita mesti melakukan apa yang
Yesus lakukan iaitu bertemu orang lain, berjumpa dengan jiran kita, untuk berkongsi
dengan mereka akan kebenaran Injil yang
menyelamatkan,” kata Sri Paus Fransiskus
kepada sekumpulan pelajar dari sebuah universiti di Ireland.
Bapa Suci memberitahu para pelajar dari
Queen’s University, Belfast itu bahawa asas
iman penganut agama Kristian ialah perjumpaan atau pertemuan.
Katanya, membina budaya perjumpaan
pada masa kini amat dituntut di kalangan
pengikut Yesus dan pada masa yang sama,
ia sesuatu yang menarik, kerana “ia membolehkan kita menjalin jaringan perhubun-

gan kita sebagai pengalaman indah, sebagai
penziarah yang kudus dan rakan bersama
perpaduan.”
“Membina budaya pertemuan bukan
sekadar melihat, tetapi meneliti, ia bukan
sahaja berkenaan mendengar tetapi memberi perhatian, ia bukan sekadar bertemu
tetapi berhenti serta melibatkan diri dengan
orang lain untuk melakukan perkara yang
benar-benar penting.”
Sri Paus Fransiskus menyeru para pelajar
untuk menjadi penggalak budaya pertemuan
ini dalam persekitaran akademik mereka,
dengan itu menyumbang “untuk membina
tradisi keramahan, perdamaian, kesetiaan
kepada Injil dan keteguhan dalam mengejar
kekudusan Ireland”. — media Vatikan

Pada Hari Bumi, kaum muda sampaikan
“surat cinta” untuk calon presiden Filipina
MANILA:
Greenpeace
telah
bergandingan tangan dengan kaum
muda di Filipina untuk menyampaikan “surat cinta” kepada calon presiden
dalam pilihan raya tidak lama lagi, yang
menyeru calon presiden memastikan
“keadilan iklim dan aksi iklim”.
Inisiatif “surat cinta”, sempena Hari
Bumi, 22 April yang dipimpin 18
organisasi belia Filipina dari pelbagai
sektor bersama dengan Greenpeace, organisasi global yang memperjuangkan
masalah alam sekitar dan pemulihannya.
Inisiatif ini digelar “Cinta, 52” yang
melambangkan 52% dari pengundi
Filipina ialah kaum muda
Kempen “surat cinta” muncul setelah
Taufan Megi melanda Filipina pada 10
April. Badai itu menewaskan lebih 172
orang dan menyebabkan kerosakan serius pada pertanian serta infrastruktur.
Badai yang sering melanda Filipina
adalah peringatan akan kesan buruk
perubahan iklim terhadap kehidupan
masyarakat.

Surat cinta

“Menandatangani surat cinta akan
memperkuat seruan kami kepada
para pemimpin masa depan kami untuk kehidupan yang lebih baik dan
masa depan yang lebih cerah,” kata
Greenpeace.
Dalam “Cinta, 52 “, kaum muda
menyeru
calon
presiden
untuk
melindungi masyarakat dan memasti-

Greenpeace dan beberapa orang belia menyampaikan “surat cinta” kepada salah seorang calon presiden, Leni Robredo, pada 21 April
2022, sebelum Hari Bumi. Gambar: LiCASnews. com

kan bahawa generasi berikutnya tidak
akan mengalami kesan buruk krisis
iklim. Mereka juga meminta para calon
agar menyokong “model pemerintahan
yang inklusif, telus dan bertanggungjawab kepada rakyat, dan melindungi
dan memperkuat institusi demokrasi.”
Seramai 3045 pemuda telah menandatangani surat itu, dan Greenpeace
berharap ia dapat mencecah lima ribu
tandatangan untuk diserahkan kepada
10 orang calon presiden Filipina yang
bertanding dalam pilihan raya pada 9
Mei kelak.

Harus dengar kaum muda

Kita tidak bisa terus mengejar
ketertinggalan dengan iklim kita; pem-

impin masa depan kita harus mendengarkan kaum muda,” kata Hertez.
Carmela Adelantar dari National Society of Parliamentarians mengatakan
generasi masa depan “memiliki kerugian paling besar jika para pemimpin
kita berikutnya masih memilih untuk
berdiam diri.”
"Kita tidak lagi punya waktu untuk
menunggu. Pemimpin seterusnya harus
menempatkan aksi iklim sebagai agenda
utama,” kata wakil kempen Greenpeace,
Joanna Sustento.
“Krisis iklim bukan hanya tentang
lingkungan, ini tentang makanan, air,
kehidupan, kesihatan, dan ekonomi,”
tambahnya lagi.
Greenpeace menyeru para calon

presiden untuk lebih bertanggungjawab
dalam hal pertanggungjawaban perusahaan bahan bakar fosil atas krisis iklim
dan menyeru negara-negara lain untuk
melakukan hal yang sama.
“Ini juga harus mengarahkan seruan untuk menghentikan penggunaan
bahan bakar fosil secara global menuju transisi tenaga yang baharu dan
adil,”ujar Greenpeace.
Menurut kumpulan aktivis alam sekitar itu, enam tahun ke depan kerajaan
baharu Filipina adalah “tempoh penting” bagi negara yang “akan menentukan keadaan planet ini dalam beberapa
dekad mendatang, bergantung pada seberapa cepat kita mengatasi krisis iklim
yang kita hadapi sekarang”. — LiCAS
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Mukjizat kasih, hubungan tua-muda
dapat disembuhkan
TAKTHA SUCI: Sri Paus Fransiskus menggesa umat Katolik untuk
meneroka semula Alkitab yang
menawarkan “ajaran berharga tentang kesatuan generasi.”
Dalam ucapannya kepada umat
awam pada 27 April, Sri Paus memuji Kitab Rut dalam Perjanjian
Lama yang sangat positif tentang
hubungan antara seorang wanita
dan ibu mertuanya.
“Saya menjemput anda untuk
membaca semula Kitab Rut yang
memberi renungan mendalam tentang cinta dan katekesis berharga
tentang keluarga,” katanya.
“Kitab ini juga mengandungi
pengajaran berharga tentang kerjasama atau pakatan antara generasi: di mana seorang belia memperlihatkan dia mampu memulihkan
semangat kepada seorang yang
sudah berusia lanjut. Ini sangat

penting, belia memulihkan semangat kepada warga tua — dan bagi
warga tua yang telah dipulihkan
semangat, mampu membantu masa
depan untuk remaja yang terluka.”
Sri Paus yang mengalami sakit
lutut meminta maaf kepada audiensi. “Saya minta maaf jika saya
akan bersalam sambil duduk, kerana lutut ini masih belum sembuh
dan saya tidak boleh berdiri lama,”
jelasnya.
Semasa audiensi, Sri Paus menumpukan perhatian kepada hubungan antara Rut, seorang wanita
Moab, dan ibu mertuanya, Naomi,
seorang Israel yang sudah tua.
Apabila suami Rut meninggal dunia, Naomi menggalakkannya untuk
kembali kepada bangsanya, tetapi
Rut memutuskan untuk tinggal di
kalangan orang Israel dan, dengan
restu Naomi, berkahwin dengan

Bapa Suci mahu kebenaran
di sebalik serangan bom
Paskah di Sri Lanka

Sri Paus Fransiskus menyapa umat Katolik Sri Lanka

ROMA: Sri Paus Fransiskus bertemu dengan delegasi para mangsa
pengeboman Paskah Sri Lanka
pada tahun 2019 serta umat Katolik Sri Lanka yang bekerja di Itali
sambil menyeru pihak berwenang
untuk mengungkapkan kebenaran
di sebalik serangan yang terjadi
tiga tahun lalu.
Prelatus itu menyatakan kedekatannya dengan keluarga para korban pengeboman Minggu Paskah
Sri Lanka tiga tahun lalu, dan
mendesak pihak berwenang negara itu untuk mengungkap kebenaran di sebalik serangan itu.
Prelatus itu juga berdoa agar
negara itu dapat mengatasi krisis
ekonomi terburuk dalam sejarah.
Bapa Suci Fransiskus berbicara
kepada lebih 3,500 umat Katolik
Sri Lanka yang bekerja di Itali,
termasuk wakil keluarga-keluarga mangsa serangan bom teroris
2019, yang dipimpin oleh Kardinal
Malcolm Ranjith dari Colombo.
Serangan Minggu Paskah
Seramai 270 orang maut, termasuk
45 orang warga negara asing dan
500 orang lain cedera, selepas tiga

buah Gereja dan tiga buah hotel
mewah diserang bom bunuh diri
teroris pada 21 April 2019.
Gereja-gerja yang diserang
tersebut ialah Gereja Katolik St
Sebastian, St Anthony’s Shrine
di Kochchikade, serta cal Zion
Church dari Gereja Evangelical
Zion.
Harapan Kebangkitan Kristus
Berbicara kepada umat Sri Lanka
pada akhir Misa yang dipimpin
oleh Kardinal Ranjith di Basilika
Santo Petrus, Sri Paus Fransiskus menyatakan bahawa mereka
berkumpul di sana adalah bagi
memperingati “ulang tahun peristiwa tragis Hari Paskah 2019.”
“Mari kita berdoa untuk pihak
berwenang, bagi mereka yang
memiliki tanggung jawab sosial
dan pendidikan dan untuk semua
orang.”
Semoga kesukaran krisis ekonomi dan keadilan untuk tragedi
pengeboman Paskah 2019, dapat
diselesaikan dengan komitmen
dan kolaborasi semua pihak,” kata
Sri Paus Fransiskus. — media
Vatikan

seorang lelaki bernama Boas.
Bapa Suci mengatakan banyak
‘mukjizat’ yang mengiringi perbualan antara Rut, yang mewakili
orang muda, dan Naomi, seorang
warga emas. “Rut komited untuk
menjaga Naomi meskipun dia sebenarnya ditawarkan dengan kebebasan. Bagi pihak Naomi pula,
meskipun dia sudah tua tetapi dia
menawarkan pengalaman dan
kasih sayang untuk membantu
generasi muda yang memerlukan.”
“Perhubungan antara generasi
ini boleh renggang disebabkan
prasangka dan sikap tidak bertanggungjawab. Tetapi, iman dan
kasih boleh menghakis sikap-sikap
buruk ini. Oleh kerana kasih, ibu
mertua mengatasi rasa cemburunya terhadap anaknya sendiri,
mengasihi ikatan baru Rut; wanita
Israel mengatasi prasangka mereka

terhadap orang asing (kerana jika
seorang wanita melakukannya, semua orang akan melakukannya);
seorang gadis yang lemah yang
berhadapan dengan kuasa lelaki,
didamaikan dengan ikatan yang
penuh kasih sayang dan rasa hormat.”
Sri Paus kemudiannya menggesa penziarah agar mengeratkan
hubungan mereka dengan ibu mer-

tua mereka sendiri.
Katanya, ibu mertua sering
digambarkan sebagai figura yang
“tidak menyenangkan.”
“Tetapi ibu mertua adalah ibu
kepada suami anda, dia adalah ibu
kepada isteri anda. Memang ibu
mertua selalu dikaitkan dengan
gambaran kurang menyenangkan
tetapi dia adalah seorang ibu, yang
sudah tua.” — CNA

Para Uskup Itali, kunjungi
masjid sertai doa Ramadan
BOLOGNA:
Uskup
Agung
Bologna, Msgr. Matteo Zuppi
dan mantan Perdana Menteri Itali,
Romano Prodi menghadiri majlis
berbuka puasa bersama ahli-ahli
politik Islam. Hadir sama dalam
majlis ini ialah mantan Presiden
Komisi Eropah, datuk bandar dan
gabenor wilayah.
Mereka diundang oleh Yassine
Lafram, presiden Persatuan Komuniti dan Organisasi Islam di
Itali yang berlangsung di Assalam
Islamic Center.
Uskup Agung Zuppi mengatakan Ramadan, seperti Pra-Paskah
bagi orang Kristian yang melatih
dan mendisiplinkan diri secara hebat sehingga dapat membebaskan
diri dari hal-hal yang tidak berguna

Uskup Agung Catania, Msgr Luigi
Renna
mengunjungi
komunit
Muslim di Sisily. Gambar: Media
Vatikan

serta menghargai hal-hal yang benar-benar diperlukan.

Mantan Perdana Menteri Itali,
Prodi menggambarkan majlis berbuka puasa sebagai tanda perdamaian.
Katanya, duduk semeja sambil
menikmati hidangan adalah salah
satu dialog serta momen persaudaraan yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana kebersamaan
boleh mengatasi banyak penderitaan.
Selain itu, pada 26 April, Uskup
Agung Catania mengunjungi Masjid di Sicily, untuk berdoa bersama
sempena Ramadan.
Uskup Agung Luigi Renna, baharu sahaja dilantik sebagai Uskup
Catania, bertemu buat pertama kali
dengan komuniti Islam di Catania.
— media Vatikan

Paderi baca pesan Sri Paus untuk
kaum Muslim dalam majlis buka puasa
SAMSUN, TURKI: Gereja Katolik,
Mater Dolorasa di wilayah Samsun
menganjurkan buka puasa bersama
bagi umat Islam, pada 22 April.
Selain berbuka puasa, gereja
tertua dekat Laut Hitam itu turut
menyampaikan pesan Ramadan dari
Vatikan.
Paderi Paroki Gereja Mater
Dolorosa, Fr Marcelo Cisneros
menyatakan semakin ramai orang
berbeza agama mahu hidup damai
dalam masyarakat majmuk serta
mahu melindungi martabat manusia.
“Bulan Ramadan adalah tempoh
di mana umat Islam harus dihormati,” katanya.
Setelah menjamu selera, umat Islam yang berbuka puasa, Marcelo
membacakan pesan Ramadan dari
Sri Paus Fransiskus:
“Saudara muslimin dan muslimah
yang terkasih, ketika cinta Tuhan

Suasana berbuka puasa yang dianjurkan oleh Gereja Mater Dolorosa,
Samsun, Turki.

memeluk setiap manusia dan seluruh alam semesta, kami berharap
tetangga dan sahabat-sahabat terus
berbahagi dalam suka dan duka satu
sama lain,” ujar Marcelo membacakan pesan pemimpin tertinggi Umat
Katolik itu.
Menurut Sri Paus Fransiskus, pan-

demik telah menarik perhatian manusia akan satu elemen penting, iaitu
berbahagi.
“Sebagai tanda persahabatan spiritual kita, saya berharap kalian menjalani Ramadan yang penuh damai
dan bermanfaat,” ujar Sri Paus. —
media Vatikan
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Mengapa saya mahu
menjadi pengikut Yesus?
Sabda Tuhan mengalir lembut dalam diri saya

“S

aya memilih untuk dibaptis
dalam Gereja Katolik kerana
percaya dengan sifatnya yang Satu,
Kudus, Katolik dan Apostolik.
“Bagi memahami keempat-empat sifat ini, saya galakkan anda
menyertai kelas Inisiasi Kristian
Remaja atau Dewasa. Keyakinan
saya untuk mengikuti Yesus semakin diteguhkan melalui kelas
IKD.”
“Semasa menyertai kelas IKD,
saya menyedari beberapa perubahan positif dalam hidup saya.
Dahulu hidup saya terasa kosong,
kini, selepas dibaptis dan meny-

edari saya telah
menjadi salah seorang anak-Nya,
saya merasakan
sukacita
dan
damai.
Malah,
saya juga tidak
cepat menggelabah apabila dilanda masalah kerana Dia sentiasa mendengar doadoa saya. Ketika saya mengadapi
masalah, Dia sentiasa mengutus
orang-orang yang baik hati untuk
membimbing dan menolong saya.”
— Florence Alexandra, Gereja
St Joseph Papar

Mengikut Tuhan ... Berkat melimpah

M

emilih nama Jasper
sebagai nama pembaptisan, Vince @ Jasper
menjadi pengikut Yesus
pada malam Paskah lalu
kerana percaya Gereja Katolik adalah satu-satunya
Gereja yang dijanjikan oleh
Tuhan sendiri, dan akan bertahan
hingga akhir zaman malah alam
maut tidak akan menguasainya.
“Sejak 2,000 tahun lalu, walaupun sering mengalami badai dan
cabaran, Gereja Katolik tetap kukuh
berdiri di atas batu karang. Semasa

mengambil
keputusan
menjadi pengikut Yesus,
saya diuji apabila keluarga
mengalami krisis kewangan pada musim pandemik
ini. Namun, masalah ini bukanlah kekal kerana Tuhan
memberikan pelbagai cara
untuk keluar dari masalah ini.”
“Selepas dibaptis, saya berharap
dapat menolong mereka yang mahu
mengenal agama Katolik dan Yesus,
Sang Terang serta Penyelamat
kita.” — Vince Harrod Harbindar,
Gereja St Jospeh, Papar

Di tengah-tengah kebencian, Tuhan
menawarkan damai dan pengampunan

S

emasa belajar di Sekolah Menengah Mission Katolik, saya
tertarik dengan sikap rakan-rakan
Katolik yang ramah, suka membantu dan tidak sombong.
Malangnya, saya telah menyaksikan peristiwa yang sangat
mengejutkan. Seseorang yang
saya anggap sangat warak dan selalu bercakap tentang Tuhan Yesus,
rupa-rupanya seorang yang tidak
jujur.
Peristiwa itu memadamkan semangat saya untuk menjadi Katolik. Saya tidak lagi mengikuti kelas
Inisiasi Kristian Remaja kerana terluka dengan sikap seorang Katolik
yang saya anggap seperti saudara
sendiri.
Setelah beberapa tahun, semasa
menyambung pelajaran di universiti, rakan sebilik saya merupakan
seorang Katolik.
Melihat kesabaran dan ketekunannya berdoa serta tidak pernah cuti dari menghadiri Misa
Kudus, saya terbuka hati untuk berkongsi dengannya, tentang kemarahan dan kebencian
saya terhadap orang Katolik.
Rakan saya tidak marah apabila
saya meluahkan segala kata-kata
yang tidak menyenangkan.
Saya masih ingat kata-katanya
bahawa dia juga pernah mengalami

perkara yang
sama, tetapi
katanya, dia
tetap mengimani Yesus. Gereja dan umat Gereja boleh jatuh ke
dalam dosa. Iman kita tidak bergantung pada manusia tetapi pada
Tuhan. Dan berita baiknya ialah
Tuhan sangat mengasihi umat manusia sehingga sanggup wafat di
kayu Salib.
Rakan saya juga memperkenalkan saya doa Kerahiman Ilahi dan
Rosari. Katanya, manusia lahir
dengan sifat kebaikan namun sebagai peribadi yang lemah, manusia
boleh jatuh ke dalam dosa. Tetapi
Tuhan sangat mengasihi umat-Nya.
Doa Rosari dan Kerahiman Ilahi
adalah sarana yang membantu kita
untuk mengingati bahawa Tuhan
itu adalah Kasih.
Sejak itu, pandangan saya terhadap Gereja perlahan-lahan berubah.
Saya mula menghadiri Misa Kudus
dan akhirnya membuka hati untuk
menyertai kelas IKD. Syukur, biarpun agak lama menunggu untuk
dibaptis, tetapi semuanya berbaloi
kerana Tuhan mengutus beberapa
penolong-Nya untuk membawa
saya kembali ke pangkuan kasihNya. — Maria Faustina, Kuala
Lumpur

Kristus memampukan saya untuk berdiri dan berjalan ke arah Salib

C

ecelia Vanisha Anak
Jekeri,23 tahun, berasal dari Sarawak, telah
dibaptis di Gereja Divine
Mercy, Sg Ara, Pulau
Pinang.
Pada mulanya, beliau mengetahui tentang
Kristian melalui kisah-kisah yang
diceritakan oleh rakan-rakannya
semasa bersekolah menengah.
“Cara mereka bercerita mengenai
Tuhan Yesus, aktivitiaktiviti gereja dan aktiviti pada Hari
minggu membuatkan saya tertanya-tanya “Apakah itu Kristian?”
Sesungguhnya, saya tidak tahu
kewujudan agama Kristian dan
pernah menghadiri Misa di Gerejagereja berdekatan tetapi ia masih
belum mampu menarik saya untuk
menjadi seorang Kristian waktu
itu.
Sehinggalah ketika berusia 15
tahun, saya mengalami peristiwa-

peristiwa yang mencabar.
Ia bermula dengan
masalah
peribadi
dengan orang tua, bapa
jatuh sakit, kehilangan
datuk serta berhadapan
dengan tekanan.
Pada ketika itu, saya hanya berdiam diri, enggan menceritakan
masalah kepada orang lain sehingga saya terdorong untuk membunuh diri.
Tetapi, pada malam yang sepatutnya menjadi malam terakhir
saya, Tuhan terlintas dalam fikiran
dan hati saya. Saya berkata, “Wahai Tuhan, seandainya benar Engkau wujud dan kasih-Mu kepada
anak-Mu adalah benar, kenapa
Engkau tidak ada untuk aku?”.
Malam itu, saya bermimpi bertemu dengan figura yang samar-samar tetapi ia membawa aura kasih
yang sangat hebat. Figura itu tidak

berkata apa-apa tetapi memeluk
saya, mendamaikan fikiran saya
yang bercelaru pada ketika itu.
Semenjak itu, saya percaya,
figura itu adalah Yesus. Dia menyatakan kehadiran-Nya melalui
pertolongan-pertolongan yang kecil dan besar.
Pada
tahun
2019,
saya
menyertai kelas IKD di Gereja Divine Mercy. Apabila pandemik tercetus pada tahun 2022 menyebabkan proses pembaptisan yang saya
tunggu selama ini, telah tertunda.
Malah saya tersekat di Sarawak.
Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dia hadirkan
orang-orang seperti kawan saya
Hazeline Dion dan Auntie Daina
sepanjang persiapan menuju ke
hari pembaptisan.
Setelah dibaptis, saya dapat
merasai, dahulu hidup saya yang
kelam kini disinari dengan Sang
Cahaya iaitu Yesus Kristus.

Pembaptisan: Keselamatan
kita sudah bermula
INANAM: Gereja Katolik St
Catherine Inanam telah menerima
14 orang baptisan baharu pada
malam Paskah yang lalu. Para
baptisan baharu ini berasa sangat
lega dan sukacita selepas menerima Sakramen Pembaptisan setelah lama tertangguh akibat pandemik. Berikut merupakan beberapa
perkongsian dari para baptisan
baharu:

G

ereja Katolik sangat kaya
dengan doa, sama ada devosi
mahupun dalam Liturgi. Setelah
dibaptis, saya dapat merayakan
Misa Kudus dan menerima Tubuh
dan Darah Yesus.
Saya berterima kasih kepada
Pengerusi Kateketikal, guru-guru
pembimbing dan Fr Mitchelly
Kiun kerana sentiasa memberi
sokongan dan dorongan kepada
kami untuk mendalami iman Katolik.” — Jacqueline Henry

M

elalui seorang sahabat
saya, Gilbert Julian, saya
terdorong untuk mengenal Yesus
dan iman Katolik.
Sungguh Gereja Katolik benar-benar hidup, memiliki tujuh
Sakramen yang berdaya guna dan
sah melalui ajaran Kristus sendiri
dan kemuncaknya ialah Perayaan
Ekaristi, di mana tanda kehadiran
Yesus yang nyata.
Syukur puji Tuhan, biarpun semasa dalam pembelajaran IKD,
terdapat banyak cabaran dan
halangan, tetapi Tuhan menyertai
perjalanan saya dan semuanya

Jacqueline

Damian

baik-baik sahaja.
Selepas dibaptis, saya semakin
menghargai Tuhan, mendorong
saya untuk berbelas kasihan dan
prihatin kepada orang lain lebihlebih lagi yang memerlukan.
Kepada mereka yang mahu
mengenal Yesus tetapi masih berasa ragu, mungkin petikan ini
dapat membantu anda: Sebab itu
haruslah kau ketahui, bahawa Tuhanmu adalah Tuhan yang setia,
yang memegang perjanjian dan
kasih setia-Nya terhadap orang
yang kasih kepada-Nya dan berpegang pada perintah-Nya, sampai kepada beribu-ribu keturunan
(Ulangan 5:9). — Damian@
Denny Julius

P

uji Tuhan kerana mesikpun
pada musim pandemik, Gereja St Catherine Inanam berjaya
melahirkan baptisan baharu.
Terima kasih kepada Paderi Paroki dan pembantunya,
Pengerusi Kateketikal dan para
pembimbing yang banyak membantu dan berjalan bersama kami.
Kepercayaan saya kepada Tuhan dan Putera Tunggal-Nya,
Yesus Kristus adalah antara
sebab mengapa saya mahu dibap-

William

Hereneh

tis dalam Gereja Katolik.
Banyak perubahan yang saya
dapat rasakan setelah mengenali
Yesus misalnya sering merindui
untuk menghadiri Misa Kudus,
berdoa tanpa terpaksa dan lebih
positif daripada sebelum dibaptis.
— William Lipin Anak Seliong

K

etiadaan sokongan daripada keluarga menyebabkan
keinginan saya untuk dibaptis
dalam Gereja Katolik tertangguh.
Kemudian setelah bertunang
dengan seorang Katolik, tunang
saya menggalakkan saya untuk
mendaftar kelas IKD agar saya
lebih memahami akan ajaran
agama Katolik.
Selepas dibaptis, saya semakin
memahami dan mengenal Gereja
Katolik. Kitab Suci mengatakan
bahawa kita harus berpegang
pada dasar ajaran lisan mahupun
tertulis (2 Tes 2:15).
Gereja Katolik memiliki dua
ajaran tersebut yakni ajaran secara tertulis melalui Kitab Suci
dan ajaran lisan melalui ajaran
para Bapa Gereja (Magisterium
Gereja) dan Tradisi Suci ... dan
saya bangga beridentitikan Katolik! — Hereneh @ Helen

PERMOHONAN DOA SRI PAUS (MEI)
Untuk orang muda yang penuh iman: Kita berdoa untuk
semua orang muda, yang dipanggil untuk menjalani hidup
sepenuhnya. Semoga mereka meneladani kehidupan Maria
cara untuk mendengarkan, kedalaman untuk mencermati,
keberanian yang dihasilkan oleh iman, dan dedikasi untuk
melayani.

Bina paroki berorientasikan
Caritas yang unik
JOHOR BAHRU: Pada perbincangan terbuka peringkat Nasional Caritas Malaysia, Uskup Bernard Paul, selaku Presiden
Caritas Malaysia, menyeru semua direktor keuskupan dan pembantu gereja dari
Semenanjung, Sabah dan Sarawak untuk
kekal berakar, setia dan taat kepada Roh
Kudus yang memimpin Gereja Malaysia.
Pertemuan Caritas Nasional ini adalah
untuk merumuskan Mesyuarat Nasional
dan pelan pembentukan.
“Apabila kita membina apa yang Tuhan
mahu kita bina…. Kita haruslah memiliki
ketaatan kepada Roh. Kesetiaan memerlukan ketaatan dan ketaatan memerlukan
disiplin. Kita perlu taat dan berserah kepada Roh Kudus, setia kepada proses, keputusan dan konsensus yang dipersetujui dan
menghormati satu sama lain.
“Sifat-sifat ini adalah penting jika kita
ingin membina paroki berorientasikan
di setiap Keuskupan dan Malaysia,” ujar
Uskup Bernard.
Caritas Malaysia mahu beralih daripada

ideologi agensi kebajikan tradisional kepada paroki berasaskan komuniti dan keuskupan Caritas di mana budaya masyarakat
dan cara melakukan sesuatu diterima pakai. Ini melibatkan seluruh komuniti, yang
akan menjadi jaringan sosial dengan orang
yang berminda sosial.
Bagi merealisasikan matlamat ini, Uskup
Bernard mengakui ia akan mengambil
masa dan mengingatkan semua orang untuk tidak tergesa-gesa, sebaliknya berjalan
dan bergerak mengikut rentak Roh.
Prelatus itu juga mengingatkan para ahli
jawatankuasa agar tidak terlalu bercita-cita
tinggi dan mengambil alih peranan dan
fungsi komisi lain, sebaliknya, bekerjasama dengan semua badan sosial tanpa menjadikannya Caritas.
Setiap kali kita berjumpa dengan isu
ekologi atau belia atau pendatang, ia harus
disalurkan dan dibincangkan dengan
komisi yang sedia ada — untuk melihat
bagaimana kita dapat bekerjasama dan
bertindak balas mengikut keperluan.

Uskup Bernard Paul

Dalam melayani misi sosial Gereja
Malaysia, Caritas harus berpegang pada
tujuan, “membina umat, membina komuniti, membina paroki.” Ini akan menjadi
sumbangan kita kepada Gereja Malaysia,
katanya
Terdahulu, selepas tiga pembentangan
serantau dan perkara utama yang muncul
daripada perbincangan, pejabat Nasional
telah mencadangkan sintesis berikut untuk
Caritas Malaysia sebagai orientasi strategiknya untuk 2022 /2023 iaitu Pembinaan
Institusi melalui latihan dan pembentukan untuk sukarelawan, Pembangunan
dan kerjasama program contohnya mengadakan program dan sumber yang dapat
disesuaikan dengan Caritas Internationalis
dan Caritas Asia serta Komunikasi dan Jaringan.
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Paroki SYPS buka semula
kelas Hari Minggu

SIPITANG: Pada 23 April 2022, Komiti Kateketikal St.Yohanes Pembaptis Sipitang (SYPS) telah menganjurkan taklimat dan pengagihan bukubuku kateketikal kepada 68 orang pelajar kelas
bimbingan yang terdiri daripada pelajar kelas Inisiasi Kristian Dewasa, Komuni dan Penguatan.
Taklimat ini telah berlangsung di Gereja SYPS.
Taklimat ini bertujuan memberi makluman
tentang persiapan-persiapan awal yang harus dilakukan oleh pelajar-pelajar demikian.
Kelas-kelas bimbingan ini mulai dibuka semula pada 24 April 2022.
Ini merupakan pertemuan yang julung kalinya
diadakan sejak negara dilanda pandemik Covid-19.
Komiti Kateketikal SYPS berharap dengan
bermulanya semula kelas-kelas bimbingan
kateketikal ini, perjalanan dan pertumbuhan
iman terus dapat dimantapkan di paroki ini. —
Joshua Sam Yangus

Hari Polis ke-215 di Katedral Hati Kudus, KK

KOTA KINABALU: “Polis dan Masyarakat,
Berpisah Tiada” demikian tema sambutan
peringatan Hari Polis ke-215 pada tahun ini.
Fr Sunny Chung, paderi pembantu paroki
Katedral Hati Kudus menjemput komuniti Polis Kristian untuk menanam tema itu
dalam peribadi masing-masing dan katanya,
tema itu juga hampir sama maksudnya,
“Saya dan Yesus, berpisah tiada”.
“Dalam segala hal, sama ada kehidupan
peribadi, keluarga, masyarakat dan dalam
panggilan tugas sebagai anggota keselamatan, benarkan kuasa Tuhan untuk memimpin
kita.
Agar setiap yang melihat peribadi kita,
mengenali Yesus yang hadir dalam diri kita.”
Misa Kudus sempena Hari Polis ke-215 di
Katedral Hati Kudus dihadiri seramai 450
ahli Komuniti Kristian Polis Diraja Malaysia
dari pelbagai denominasi, bersama keluarga

mereka, pada 24 April.
Hari Minggu kedua Paskah itu juga merupakan Pesta Kerahiman Ilahi di mana Fr Sunny menjelaskan bahawa pewartaan minggu
tersebut membawa umat untuk menyedari
akan belas kasih Tuhan terhadap manusia.
Hadir pada hari tersebut adalah Peter Anak
Umbuas, Timbalan Ketua Jabatan Siasatan
Jenayah, Siasatan dan Perundangan, Ibu

Pejabat Kontinjen Sabah.
“Selain daripada aktiviti keagamaan, kami
juga menganjurkan Hari Sukan dan Program
Kepolisan Komuniti bersama orang awam
yang mana kami juga memanggil pihak Gereja untuk membantu,” kata Peter.
Mengenai berbelas kasih dalam tugas seorang polis, Peter berkata dia bersetuju dengan hal ini.

“Undang-undang dibangunkan berdasarkan adat dan kepercayaan.
Dalam melaksanakan undang-undang,
pihak polis melihat daripada semua sudut, samada kami harus mengikutnya dengan tegas
atau mengikut keadaan.
“Kerana kita harus melihat kepada niat
pesalah itu, samada ia adalah niat mala fide
atau bona fide.
Selepas Misa Kudus, majlis makan diadakan di dewan paroki Katedral.
Setiap tahun komuniti Polis Kristian ini
akan berdoa bersama meraikan Hari Polis di
gereja-gereja yang berlainan.
Tiada sambutan Hari Polis pada tahun
2020-2021 disebabkan pandemik Covid-19
dan SOP.
Pada tahun 2019, Misa Kudus Hari Polis
telah diadakan di Gereja St Michael, Penampang. — Linda Edward, Catholic Sabah

Lihat, rasa dan kecapi rahmat Tuhan yang sudah Bangkit!
PULAU PINANG: Seramai 150 pegawai polis, lengkap beruniform, hadir di Gereja Divine Mercy pada 23 April lalu bagi merayakan
Hari Polis ke-215 dan Pesta Kerahiman Ilahi.
Perayaan Ekaristi dipimpin oleh paderi
paroki Divine Mercy, Fr Michael Raymond OFM Cap. Semasa menyampaikan
homilinya, paderi itu mengatakan seperti Tomas di dalam Injil, ramai di anatra kita yang
ingin menyentuh, mendengar, menghidu,
melihat dan merasai Tuhan, barulah kita percaya kepada-Nya.
Beliau kemudiannya merujuk tema paroki
tahun ini, ‘Lihat, Rasa dan Rahmat' (See,
Sense and Savour Mercy), Fr Michael mempelawa setiap umat yang hadir untuk merenung di mana Tuhan berada dalam perjalanan
hidup kita. Adakah kita melihat belas kasihan
Tuhan dalam keluarga kita?
Sesungguhnya, setiap daripada kita telah
mengalami Tuhan secara berbeza, tetapi

bolehkah kita merasai kehadiran-Nya?
“Yesus telah memberi kita jaminan bahawa
Dia hadir di tengah-tengah kita dan akan selalu menyertai kita. Apa yang diinginkan-Nya
ialah kita berandal seutuhnya pada Dia. Para
murid dalam perjalanan ke Emaus mendesak
Yesus untuk, ‘Tinggallah bersama kami’ (Lukas 24:29). Pada hari ini, Tuhan memanggil
kita semua untuk sentiasa dekat dengan-Nya,”
kata Fr Michael.
Pegawai polis dari pelbagai jabatan dan
cawangan — Pencegahan Jenayah, CID,
FRU, Trafik dan lain-lain menghadiri Misa
dan ada di antara mereka membantu dalam
Liturgi. Fr Michael juga berterima kasih atas
pengorbanan yang mereka lakukan dalam
menjaga keselamatan negara dan rakyat.
Ditanya perasaan mereka tentang pekerjaan
mereka, para pegawai ini mengatakan meskipun mengalami tekanan dan bahaya, namun
mereka gembira melaksanakan tugas mereka.

Seorang pegawai kanan menjelaskan bahawa ramai orang yang prejudis kerana mereka
tidak memahami bahawa polis perlu mematuhi undang-undang yang sedia ada dengan
tegas.
Berikut merupakan sekilas kehidupan
peribadi dan rohani pegawai polis Katolik
kita:
Inspektor Cyril Jafius, dari Sabah telah
berkhidmat dengan pasukan itu tidak sampai
setahun. Berpangkalan di Unit Pencegahan

Jenayah di Georgetown, beliau menghadiri
Misa di Butterworth bersama isteri dan dua
anak perempuannya.
Silyster anak Valeatine pula telah berkhidmat dengan Unit Simpanan Persekutuan
(FRU) yang berpangkalan di Ayer Itam selama
enam tahun. Berasal dari Kuching, Sarawak,
pemuda ini dengan bangga mengikut jejak
langkah bapanya yang juga seorang anggota
polis. Biasanya, Silyster menghadiri Misa di
Gereja Our Lady of Sorrows, Jalan Macalister.

