Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada
rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada
pelbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Tuhan
adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam
semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan
bersama.
1 Kor 12:4-7

EDARAN DALAMAN SAHAJA

Januari 16, 2022

www.heraldmalaysia.com

Penziarah Harapan:
Tema Tahun Jubli 2025

V

ATIKAN: Sri Paus Fransiskus telah memberikan
persetujuannya
untuk
tema Tahun Jubli 2025.

Menurut Presiden Dewan Kepausan untuk Mempromosikan Evangelisasi Baharu, perhatian utama Sri Paus adalah agar
Tahun Jubli 2025 dipersiapkan dengan sebaik mungkin
Dalam video yang diterbitkan oleh Vatican News pada 13 Januari, Uskup Agung
Rono Fisichella mengatakan Bapa Suci
menyetujui tema yang diusulkan untuk
Tahun Jubli 2025, sebuah tema “yang dapat diringkas dalam dua kata: Penziarah
harapan.”
Jubli 2025 akan menjadi jubli biasa pertama Gereja sejak Sto. Yohanes Paulus II
memimpin Jubli Agung 2000. Tahun Jubli
Belas Kasihan yang dilancarkan oleh SriPaus Fransiskus pada 2015 adalah Tahun
Suci yang luar biasa.
Uskup Agung Fisichella mengetuai dikasteri Vatikan yang diamanahkan untuk
mengelola acara itu iaitu Dewan Kepausan untuk Promosi Penginjilan Baharu.
“Banyak kerja yang perlu dilakukan,”
katanya.
Tahun Jubli 2025 akan merangkumi
acara pembukaan Pintu Suci di Basilika
St. Peter. Penziarah yang melalui pintu
— yang hanya dibuka semasa tahun Jubli, biasanya setiap 25 tahun atau apabila

seorang Sri Paus melancarkan Jubli luar
biasa — boleh menerima indulgensi pleno
dengan syarat-syarat biasa.
Empat basilika utama di Roma mempunyai Pintu Suci. Semasa Tahun Jubli Luar
Biasa 2015, Sri Paus Fransiskus telah
memberikan kebenaran kepada gereja dan
katedral di seluruh dunia untuk membina
dan membuka Pintu Suci.
“Melalui Pintu Suci bermakna menemui
semula belas kasihan Bapa yang tidak
terhingga, Bapa yang menyambut semua
orang serta keluar secara peribadi untuk
menemui kita."
Dialah yang mencari kita! Dialah yang
datang menemui kita,” kata Paus Fransiskus semasa membuka Pintu Suci Tahun
Jubli Belas Kasihan di Basilika St. Peter
pada 8 Dis. 2015.
“Salah satu keutamaan dalam persiapan menyambut Tahun Jubli 2025 adalah
berkaitan dengan penerimaan penziarah
dan umat, dengan sejumlah besar penziarah diharapkan datang di Roma semasa Tahun Suci – dengan harapan bahawa dalam
dua tahun ini, keadaan darurat kesihatan
tidak akan lagi mempengaruhi kegiatan
seperti hari ini,” kata Uskup Agung Fisichella.
Tahun Jubli adalah tahun rahmat yang
istimewa, di mana Gereja menawarkan
kepada umat beriman kemungkinan untuk
memperoleh indulgensi penuh. — media
Vatikan

Sri Paus Franaiskus membuka Pintu Suci di Basilika St Peter semasa pembukaan
Tahun Belas Kasihan 2015. Gambar: Vatican News.

Rakyat Malaysia beri sumbangan besar
kepada Dana Bantuan Banjir Nasional
KUALA LUMPUR: Hujan lebat berterusan selama tiga hari pada bulan Disember
menyebabkan beberapa siri banjir dan banjir kilat di Semenanjung Malaysia pada 18
Disember lalu.
Hujan itu menjejaskan lapan buah negeri
di seluruh negara, dengan lebih 71,000 individu dan keluarga kehilangan tempat tinggal, 54 kematian dan dua dilaporkan hilang.
Negeri Selangor adalah yang paling
teruk dilanda banjir terutamanya di perbandaran Shah Alam. Rumah dan kenderaan ditenggelami air kerugian kepada infrastruktur dan harta benda serta trauma di
kalangan para mangsa.
Sehubungan itu, pada 20 Dis, Konferensi
para Uskup Katolik Malaysia (CBCM) dan
Caritas Malaysia melancarkan Tabung Bantuan Nasional untuk inisiatif bantuan banjir.
Lapan hari selepas pelancarannya, dana

itu berjumlah RM209,000.
Pada 6 Januari 2022, dana itu telah meningkat kepada RM520,000, tidak termasuk
pelbagai sumbangan yang dikumpul oleh
paroki yang terjejas untuk komuniti setempat mereka. Dana untuk mengutip bantuan
ini akan terus dibuka sehingga 22 Januari.
Caritas Malaysia juga mengaktifkan
Disaster Relief Response (DRR) di mana
pengarah dari keuskupan terjejas banjir
dan mereka yang menghadiri latihan DRR
dijemput untuk berkongsi maklumat bantuan dan pengetahuan. Mereka seterusnya
mengekalkan koordinasi yang rapat dengan
paroki dan sukarelawan mereka.
Semasa konferensi CBCM baru-baru ini,
Uskup Bernard Paul dari Caritas Malaysia,
memberi maklumat terbaharu tentang usaha
bantuan banjir dan status dana negara.
Tabung Bantuan Banjir Nasional terse-

dia untuk semua mangsa banjir di seluruh
negara menggunakan struktur paroki tempatan. Para uskup menggesa mereka yang
memerlukan bantuan untuk menghubungi
paroki tempatan secepat mungkin.
Bantuan solidariti yang berterusan
Pada 7 Jan, Caritas Malaysia memindahkan
RM75,300 kepada Gereja Holy Redeemer,
Klang, Gereja Sacred Heart, Bentong, dan
North South Initiative, sebuah NGO yang
bekerja untuk migran.
Dana itu digunakan untuk membeli keperluan asas seperti makanan, cadar, tuala
dan bantal untuk 101 migran di Puchong
dan Shah Alam.
Ia juga digunakan untuk membantu 39
keluarga di Bentong dan 24 keluarga di
Klang membina semula kehidupan mereka

dengan menyediakan kemudahan asas seperti menggantikan barangan elektrik dan
keperluan mendesak lain.
Pejabat Caritas Sandakan, di Sabah pula
memaklumkan tentang keperluan bantuan
banjir untuk komuniti mereka yang terjejas.
Caritas Malaysia berterima kasih atas
pesan dan tindak balas solidariti daripada
Caritas Asia, Caritas Hong Kong, Filipina
dan lain-lain di rantau ini.
Lebih-lebih lagi beberapa bahagian di
Filipina telah musnah akibat Taufan Odette
(Rai) baru-baru ini; dan banjir melanda Indonesia, Pakistan dan Bangladesh.
Perubahan iklim dan kesannya tiba-tiba menjadi kebimbangan yang nyata dan
segera bagi majoriti rakyat Malaysia.
Bagi maklumat terkini situasi banjir dan
inisiatif bantuan, sila lawati, https://www.
facebook.com/CaritasMalaysia1
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Biarpun tersembunyi, tindakan peribadi
kita membawa kesan baik dan buruk

T

iada siapa yang harus dipulaukan atau diasingkan; sesungguhnya, tiada siapa yang harus
dibiarkan keseorangan. Jika anda
seorang yang beriman atau merupakan seorang yang mempunyai deria
intuitif yang peka, anda pasti tahu
bahawa tidak ada perkara atau perbuatan sama ada baik atau buruk,
dapat disembunyikan.
Semua yang kita lakukan, tidak
kira betapa peribadinya, memberi
kesan kepada orang lain. Kita bukanlah unit tunggal di mana pemikiran dan tindakan kita tidak
memberi kesan kepada orang lain.
Kita tahu akan hal ini, bukan berdasarkan dari iman sahaja. Apa
yang terjadi dalam kehidupan ini,
kita tahu secara alamiah.
Bagaimana kita dapat merasakan
perkara yang disembunyikan secara privasi dalam kehidupan orang
lain? Sebaliknya, bagaimana perkara yang berlaku dalam privasi kehidupan kita sendiri mempengaruhi
orang lain?
Kita tidak mempunyai metafizik,
fenomenologi atau sains yang melaluinya kita dapat menyelidik perkara ini secara eksplisit. Kita hanya
tahu perasaan kita benar. Apa yang
kita lakukan dalam ruang peribadi
hati dan minda kita, dapat dirasakan oleh orang lain dalam beberapa
cara.
Setiap agama mengajar ini, iaitu
bahawa kita semua berada dalam
perhubungan yang nyata, mistik,
simbiotik antara satu sama lain di
mana akhirnya tiada yang benar-be-

K

nar peribadi atau dapat diselindungi.
Kepercayaan ini dikongsi oleh semua agama besar dunia — Kristian,
Hindu, Buddha, Islam, Taoisme,
dan agama-agama Asli Amerika
dan Afrika. Tiada agama membenarkan dosa peribadi kerana meskipun peribadi, ia boleh menjejaskan
seluruh masyarakat.
Ini menjelaskan beberapa ajaran Yesus. Yesus mengajar bahawa
bukan sahaja tindakan luaran kita
yang membantu atau menyakiti
orang lain; tetapi pemikiran kita
peribadi kita juga. Bagi-Nya, bukan
sahaja kita boleh membahayakan
seseorang yang kita benci, dengan
memikirkan atau membayangkan
sahaja secara diam-diam.
Begitu juga tidak cukup untuk
mendisiplinkan tubuh kita supaya
tidak melakukan zina, kita juga
harus mengikis pemikiran erotik
agar tidak memberi pengaruh tidak
baik terhadap orang lain.
Mengapa? Apakah kemudaratan yang dibawa sedangkan ia pemikiran peribadi? Ia adalah lebih
daripada bahaya bahawa jika kita
memikirkan sesuatu yang buruk
tentang orang lain, kita akhirnya
akan menterjemahkannya dalam
tindakan kita (walaupun ini hanya
kemungkinan besar). Isu di sini
melibatkan sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang terkandung
secara eksplisit dalam tanggapan
Kristian tentang Tubuh Kristus.
Sebagai orang Kristian, kita percaya bahawa kita semua adalah
anggota pada satu organisma hidup,

Tubuh Kristus, dan kesatuan kita
antara satu sama lain adalah sangat mendalam daripada metafora.
Ia nyata, sama nyata dengan fizikal
badan yang bernyawa. Kita bukan
sebuah syarikat, tetapi tubuh yang
hidup, organisma hidup, di mana
semua bahagian mempengaruhi semua bahagian lain.
Oleh itu, sama seperti dalam tubuh yang hidup, enzim yang sihat
membantu membawa kesihatan
kepada seluruh badan, dan sel yang
dijangkiti dan kanser mengancam
kesihatan seluruh badan, begitu juga
di dalam Tubuh Kristus. Apa yang
kita lakukan secara tertutup atau
tersembunyi, masih di dalam badan.
Akibatnya, apabila kita melakukan
perkara yang mulia, walaupun secara tertutup, seperti enzim yang
sihat, ia membantu menguatkan sistem imun dalam seluruh badan.

Sebaliknya, apabila kita tidak
setia, apabila kita mementingkan
diri sendiri, apabila kita berbuat
dosa, tidak kira ini dilakukan secara
tertutup atau tersembunyi, seperti
sel yang dijangkiti atau kanser, ia
membantu melemahkan sistem
imun dalam badan. Kedua-dua enzim yang sihat dan sel kanser berbahaya berfungsi secara rahsia, dan
ini tidak kelihatan pada luaran kita.
Ini mempunyai implikasi penting untuk kehidupan peribadi kita.
Ringkasnya, tiada apa yang kita
fikirkan atau lakukan secara tertutup, tidak memberi kesan kepada
orang lain.
Fikiran dan tindakan peribadi
kita, seperti enzim yang sihat atau
sel yang dijangkiti, menjejaskan
kesihatan badan, sama ada menguatkan atau melemahkan sistem
imunnya. Apabila kita setia, ia
membantu membawa kesihatan kepada badan kita ; apabila kita tidak
setia atau curang, ia menjadi sel
yang menjangkiti, yang mencabar
sistem imun dalam badan.
Sama ada kita setia atau tidak
setia secara peribadi, ia mempengaruhi orang lain, dan ini bukanlah
sesuatu yang abstrak atau mistik.
Sebagai contoh, pasangan tahu apabila pasangannya tidak setia, tidak
kira sama ada perselingkuhan itu
terdedah atau tidak. Lebih-lebih
lagi, pasangan mengetahui perkara
ini bukan daripada tindakan-tindakan pasangannya yang berbau
pengkhianatan, bahasa badan atau
tingkah laku yang mencurigakan.

Tidak, seorang pasangan tahu isteri atau suaminya curang pada tahap dalaman, melalui perasaannya
sendiri, dengan kata-kata, secara
mistik, ini tidak dapat dijelaskan
bagaimana dia dapat mengetahui
perselingkuhan itu yang menjadi
tekanan pada kesihatan dan integriti
perkahwinan mereka. Ini mungkin
kedengaran lebih kepada metafora,
tetapi saya menjemput anda untuk
meneliti perkara ini dalam kehidupan kita.
Kita mengetahui beberapa perkara secara sedar dan tidak sedar.
Kita mengetahui perkara tertentu
melalui pemerhatian dan lain-lain
secara intuitif. Kita tahu melalui
kepala kita, hati kita, dan keberanian kita, dan melalui ketiga-tiga
fakulti ini, kadang-kadang (kerana
di dalam badan semua bahagian
mempengaruhi satu sama lain) kita
tahu sesuatu walaupun seseorang
itu menyembunyikannya, kerana
kita merasakan ada satu ketegangan atau keselesaan dari dalam
diri kita. Perbuatan peribadi kita
sebenarnya adalah seperti tindakan
awam kita, ia boleh membawa sama
ada kesihatan atau penyakit kepada
masyarakat.
Saya meninggalkan kata-kata
terakhir kepada penyair: Jika anda
berada di sini dengan setia, anda
membawa berkat yang besar. (Parker Palmer) Jika anda berada di sini
dengan tidak setia, anda membawa
bahaya yang besar. (Rumi).. —
Hakcipta Terpelihara 1999-2022
@ Fr Ron Rolheiser

Bagaimana jika kehabisan “anggur”?

ehidupan suami isteri
memang ada-ada saja.
Kahwin memang mudah.
Tetapi cabaran sesudah kahwin itulah yang sukar. Maka apa yang terjadi di Kana, boleh juga terjadi
pada setiap pasangan suami isteri.
Lambat laun, mereka pun akan
mengalami, “Kehabisan anggur,”
walaupun Yesus selalu berada di
tengah-tengah mereka.
Pada permulaan perkahwinan,
semuanya kelihatan baik-baik belaka – ceria, gembira, aman damai,
hidup bagaikan di syurga. Tetapi
apabila masa berlalu, mereka mulai
merasa keadaan hidup yang sebenar, nyata dan bukan igauan, barulah mereka sedar bahawa impian
yang indah-indah itu rupa-rupanya
tidak selalu betul.
Sebab, nyatanya apabila dua
orang individu terlalu dekat di antara satu dengan yang lain, masalah
pasti terjadi.
Perselisihan pasti terjadi hanya
kerana perkara-perkara yang remeh
yang akhirnya mengarah kepada
perkara-perkara yang serius pula.
Ketegangan terjadi dari semasa ke
semasa, lalu mereka mulai sedar
rupanya perkahwinan itu bukan
perkara yang boleh dianggap sambil lewa dengan sikap endah tak
endah.
Masing-masing mulai merasa

cemas dan menyesali diri mengapa
dahulu dengan mudah melafazkan
kata-kata, “I love you.” Lalu dengan diam-diam berkata dalam hati
kecil, “Kalau ku tahu dahulu, saya
tidak akan pernah mahu kahwin
dengan dia.”
Dalam kata lain, mereka sudah
mulai “Kehabisan Anggur,” sebab
merasakan hidup berpasangan ini
hanya membosankan, membantutkan potensi untuk hidup lebih
maju, rutin belaka dan dipenuhi
dengan rasa dendam kesumat terhadap kerenah pasangan yang “bikin
panas”.
Kisah perkahwinan di Kana
membawa pesan hendaklah para
pasangan jangan berputus asa.
Marilah kita tumpukan perhatian
kita terhadap contoh perkahwinan
di Kana tersebut.
Mereka kehabisan anggur, lalu
apa yang mereka lakukan?
Bagaimana air yang masih ada itu
boleh diubah menjadi anggur,
malah anggur yang terbaik?
Jangan cemas! Akuilah dengan
jujur bahawa “Anggur” perkahwinan itu sudah habis.
Bersyukurlah dengan “Air” yang
masih ada. Seperkara lagi yang
cukup menarik perhatian kita bahawa “Anggur Lama” perlu dihabiskan agar “Anggur Baharu” dibawa
masuk.

Jadi, tidak perlu takut dan cemas.
Kita perlu berpegang teguh pada
satu dengan yang lain.
“Buang yang keruh ambil yang
jernih” — Walaupun kita ada krisis
rumah tangga, tetapi Tuhan sentiasa memberi kita kesempatan yang
berlimpah untuk menjadikan
perkahwinan kita sama atau lebih
hebat daripada yang dahulu.
Di sinilah khabar gembira Yesus
itu berperanan bagi pasangan yang
mahu Kristus campur tangan di
dalam perkahwinan mereka. Hadir
bukan hanya pada masa-masa yang
serba OK, tetapi hadir pada setiap
masa baik dalam suka mahupun
duka.
Cinta kasih yang dahulu (anggur
lama), memang sangat menyeronokkan.
Tetapi biasanya hanya bersifat
fizikal, perasaan dan sementara
belaka. Cinta seperti ini perlu disingkirkan perlahan-lahan untuk
memasuki ke tahap kasih yang
membuat kita mengutamakan
pasangan kita lebih dahulu. Kita
mahu mengasihi bukan hanya
mahu dikasihi dan difahami oleh
pasangan kita.
Kasih adalah menyeronokkan
tetapi memerlukan pengorbanan.
Kita perlu berusaha untuk berubah
sikap daripada suka difahami,
diberi perhatian kepada sikap

HARI MINGGU BIASA II (C)
YESAYA 62:1-5;
1 KORINTUS 12:4-11;
INJIL YOHANES 2:1-11

memahami dan memberi dengan
sukacita demi kebahagiaan pasangan.
Perkara dan idea ‘gila’ ini
memang sukar tanpa bantuan dan
bimbingan pihak ketiga. Maka di
sinilah kita perlukan Kristus. Yesus
pernah berkata, “…anggur yang
baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua” (Luk 5:37).
Ini bererti bahawa jika anggur
baru itu mengalir, kita sendiri pun
perlu menjadi manusia baru.
Manusia yang mampu mengasihi
sesamanya dengan lebih sungguh.
Apabila lelaki dan wanita
berkahwin, mereka bukan lagi dua
tetapi satu (Lih Ef 5:31). Tetapi
masalah mulai muncul apabila
mereka mahu menentukan yang
mana satu.
Ada kisah suami isteri ini yang
menarik: Seorang tetangga gembira
melihat pasangan suami isteri yang
kembali berdamai selepas
bertelingkah.
“Saya gembira melihat engkau
dan isterimu sudah berdamai semu-

la,” katanya kepada si suami.
"Apa, berdamai? Kami tidak
akan pernah berdamai," kata si
suami.
“Tetapi kenapa kelmarin saya
melihat kamu berdua sedang
menggergaji kayu berdua-duaan?”
tanya si tetangga.
“Oh itu kami sedang membahagi-bahagi harta, termasuk kayu
balak yang kami kumpul dahulu,"
jawab si suami selamba.
Kisah suami isteri memang lucu
dan adakalanya kelihatan bodoh.
Tetapi percayalah, Yesus akan mengubah ‘air’ kebodohan itu menjadi
‘anggur’ cinta kasih bagi mereka
berdua.
Hanya Yesus yang boleh melakukan itu semua, sebab tanpa cinta
kasih, tidak ada ‘anggur’ apa pun
yang boleh membahagiakan pasangan suami isteri.
Maka bagi pasangan suami isteri,
tujuan cinta kasih hanya satu, iaitu
demi kebaikan dan kebahagiaan
orang yang sangat dekat dan sangat
kita kasihi. — santapan rohani
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Jangan pinggirkan Sto Joseph
dalam doa harian kita
SANDAKAN: Kerja-kerja baik pulih Gereja
St Joseph, Sandakan adalah lebih panjang
daripada yang dirancang kerana pandemik
Covid-19 pada tahun 2020. Namun begitu,
selepas dibaik pulih, transformasi Gereja
itu amat menakjubkan. Kejayaan baik pulih
Gereja St Joseph yang kini lengkap dengan
Dewan Kateketikal, diraikan pada 19 Disember 2021.
Uskup Julius Dusin Gitom memimpin
Misa Kudus Dedikasi Altar dan Gereja. Beliau yang juga penaung bagi Projek Bangunan tersebut, dibantu oleh Paderi Paroki, Fr.
David A. Garaman dan Fr. Stephen Esguerra.
Gereja St Joseph telah dibina pada tahun
1971 dan telah menjalani pembaikan dan penyelenggaraan kecil selama bertahun-tahun.
Selepas setengah abad, gereja itu sepatutnya diubah suai sepenuhnya. Gereja yang
siap dibina mempunyai rupa dan merupakan gereja pertama di Keuskupan Sandakan
yang berhawa dingin sepenuhnya.
Pengubahsuaian ini mendapat sokongan
dari umat beriman Paroki Katedral St. Mary,
komuniti setempat dan di kalangan bukan
Katolik.
Ritus Dedikasi Altar dan Gereja dimulakan
dengan pembukaan tirai Plak Dedikasi di hadapan Gereja. Semasa Misa, ia diawali dengan memercik air suci yang mengingatkan

umat beriman tentang pembaptisan mereka
dan simbol pembersihan dinding dan mezbah gereja. Ini diikuti dengan Litania Para
Kudus dan Ritus pengurapan. Uskup Julius
mengurapi meja altar dan dinding Gereja
dengan minyak krisma.
Ini disusuli dengan penyerahan kunci Gereja St. Joseph oleh kontraktor, Encik Ang
Chun Hock dari Richfield Properties Sdn
Bhd dan Pengerusi Projek Naik Taraf dan
Pemulihan Gereja St. Joseph, Encik Isaac
Pang.
Dalam homilinya, Uskup Julius menyatakan bahawa upacara dedikasi Altar dan

Gereja pad hari itu adalah hari kegembiraan
dan kesyukuran. “Kita diingatkan tentang
peranan penting St. Joseph, yang dipilih
oleh Tuhan sendiri untuk menjadi pelindung
Yesus, Anak Tuhan dan Maria, Bonda Tuhan
kita.”
Uskup Julius mengatakan umat kerap meletakkan St Joseph di pinggir doa dan sangat
jarang kita menyebut St Joseph dalam doa
kita.
“Gereja St Joseph menggambarkan ketokohan dan kewiraan St Joseph yang benarbenar dapat melindungi serta menyediakan
untuk Keluarga Kudus Nazareth. Kita juga

berterima kasih kepada St Joseph kerana dia
terus menjadi pelindung umatnya.”
“Dua tahun lalu,” tambah Uskup Julius,
“Gereja St. Joseph ialah sebuah bangunan
lama yang hampir runtuh. Kini, Gereja baharu ini benar-benar menyerlah. Ia melambangkan imej St Joseph bahawa Tuhan
hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah
pelbagai situasi,” ujar Uskup Julius seraya
berharap agar umat St Joseph terus tekun
beribadat, diilhamkan oleh firman Tuhan
dan dikuatkan melalui perayaan-perayaan
Sakramen.
Bapa Uskup mengingatkan umat bahawa
seperti St Joseph, “Kita juga dicabar untuk
kehadiran Tuhan kepada dunia, kepada keluarga kita dan kepada masyarakat kita. Tidak
kira halangan yang kita hadapi, misi kita
adalah untuk membawa kasih sayang, kedamaian dan harapan Tuhan kepada dunia.
“Dan demi memenuhi misi ini, kita bergantung pada kuasa Tuhan dan Roh Kudus.”
Misa Dedikasi Semula juga disiarkan
secara langsung kepada semua umat yang
tidak dapat hadir secara fizikal. Adalah diharapkan agar umat Paroki Katedral St.
Mary terus membina gereja sebagai komuniti umat beriman dan menyedari misi mereka
sebagai garam dan terang dunia. — dioceseofsandakan.org

MPUK St Yohanes Pembaptis Sakilan Desa, anjur rekoleksi untuk kebangunan rohani
SAKILAN DESA, Sandakan: Pada 19
Disember 2021 yang lalu, ahli Majlis
Pastoral Umat Katolik (MPUK) Santo
Yohanes Pembaptis, Sakilan Desa telah
mengadakan rekoleksi.
Situasi pandemik Covid-19 telah
memberi kesan yang besar kepada ahli
– ahli MPUK ini baik dalam pelayanan
mahupun secara peribadi.
Oleh yang demikian dengan rekoleksi
singkat ini sedikit sebanyak dapat membantu menyegarkan dan memperbaharui

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

semula panggilan pelayanan di Gereja.
“Marilah kita melakukannya dengan
mata yang tertuju kepada Yesus” (Ibrani
12.2) yang disampaikan oleh Sdri Anna
Teresa Peter Amandus memberikan inspirasi kepada para MPUK terus melayani di Gereja Santo Yohanes Pembaptis,
Sakilan Desa.
Ribuan terima kasih diucapkan kepada penyampai sesi, Sdri Anna Teresa
Peter Amandus. — dioceseofsandakan.
org

Apakah haiwan, jika mati akan ke syurga?
Soalan: Kucing peliharaan saya mati seminggu
lalu. Apakah haiwan boleh masuk syurga atau
neraka? Salah seorang rakan menyarankan untuk berdoa kepada Santa Getrude dari Nivelles,
pelindung haiwan peliharaan. Benarkah Santa
Getrude pelindung haiwan peliharaan? — Celestine
Jawaban: Beberapa orang kudus memang “dinobatkan” sebagai pelindung akan tempat atau pekerjaan tertentu berdasarkan pengalaman peribadi
atau kerana mereka berpengaruh pada daerah atau
tempat tertentu semasa mereka idup, seperti St.
Antonius dari Padua yang seringkali dikenal sebagai pelindung dari barang yang hilang.
Santo ini dikenali demikian kerana semasa
hidupnya dia pernah kehilangan barangan berharga iaitu buku catatan Mazmur yang diambil oleh
seorang anggota komuniti Fransiskan.
Antonius berdoa kepada Tuhan dan buku itu
akhirnya dikembalikan oleh orang yang tidak
sengaja mengambilnya. Oleh kerana pengalaman
sepertti ini, dia disebut sebagai pelindung barang
yang hilang.
Santa Getrude dari Nivelles (628-659), merupakan serang puteri diraja namun meninggalkan
kebangsawanannya untuk menjadi seorang biarawati.
Di biara, dia mendalami Kitab Suci dan memelihara kucing sehingga dia dianggap sebagai pe-

lindung haiwan peliharaan.
Namun, Gereja tidak pernah secara rasmi
menobatkannya sebagai santa pelindung haiwan
peliharaan, apalagi sebagai pelindung kucing.
Sebaliknya, Getrude dikenali sebagai pelindung
Kota Nivelles dan Ordo Salib Suci (Crosiers or
Crutched Friars). Malah, orang kudus itu juga
merupakan santa pelindung mereka yang dalam
perjalanan dan orang-orang yang baharu saja meninggal.
Mungkin disebabkan Getrude selalu memberi
makanan dan melindungi kucing-kucing terbiar,
dan sering berdoa untuk jiwa orang-orang di api
penyucian, para artis yang hidup pada zaman
Getrude melambangkan jiwa-jiwa sebagai tikus,
yang suka dikejar oleh kucing.
Santa ini mengajar bahawa haiwan peliharaan
adalah sebahagian ciptaan Tuhan yang patut dijaga dan dilindungi seperti yang disampaikan oleh
Katekismus Gereja Katolik: “Binatang adalah
makhluk-makhluk Tuhan…. kerana itu manusia
juga harus memberikan kebaikan hati kepada
mereka” (KGK 2416).
Kerana itu, melalui santa ini, kita belajar
bagaimana dapat menjaga haiwan peliharaan
dengan baik, dan berdoa agar haiwan-haiwan
peliharaan tidak diperlakukan sewenang-wenang.
Kemudian, satu hal lain yang menjadi pertanyaan, terutama bagi orang yang mengasihi haiwan, seperti kucing dan anjing yang menjadi kes-

ayangan dalam keluarga: “Apakah haiwan itu jika
mati masuk syurga atau neraka?”
Untuk menjawab hal ini, kita perlu memahami
dahulu bahawa kehadiran Kristus ke dunia adalah
untuk menebus dosa-dosa manusia.
Orang Katolik juga percaya bahawa manusia
akan memperoleh hidup baharu di Syurga pada
waktu akhir zaman.
Haiwan adalah makhluk hidup yang keberadaannya memuji Tuhan (bdk. KGK 2416)
sehingga tidak memerlukan penebusan seperti
manusia yang berdosa.
Haiwan ada bersama dengan manusia. Manusia hanya perlu menjaganya dan tidak menyeksa
serta membunuhnya dengan cara yang tidak wajar
(bdk. KGK 2418).
Maka, tidak boleh dibandingkan antara manusia dan binatang dalam hal masuk ke syurga atau
neraka.
Sebaliknya, hal yang penting adalah keyakinan
kita bahawa “Tuhan menyiapkan tempat tinggal
baru dan bumi yang baharu, kediaman keadilan, yang kebahagiaannya akan memenuhi dan
melampaui segala kerinduan akan kedamaian,
yang timbul dalam hati manusia” (GS 39).
Ertinya, manusia mendapatkan tempat baharu
dengan ciptaan Tuhan yang baharu. — Fr Yohanes Benny Suwito, Institut Teologi Yohanes
Maria Vianney, Surabaya, Jawa Timur, hidupkatolik.com
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Sahabat kecil Yesus

Ketika mereka kekurangan anggur ibu Yesus berkata kepada-Nya
“Mereka kehabisan anggur.” Kata Yesus kepadanya: “Mahu apakah
engkau dari pada-Ku, ibu? Saat-Ku belum tiba. Tetapi apakah yang
dikatakan oleh ibu Yesus kepada pelayan-pelayan? (Yoh 2: 3-5)

Lukiskan lambang Roh Kudus dalam
bentuk lidah hati pada ruangan A.
Lukis gambar adik-adik
sedang berdoa dengan
keluarga dalam
ruangan B

Cari SEPULUH perbezaan pada gambar di bawah

Hello adik-adik,
Apa khabar? Auntie yakin adik-adik pernah
mengadakan majlis hari jadi bukan? Ada orang
yang suka mengadakan majlis hari jadi secara
besar-besaran, ada yang lebih suka merayakan
hari jadi bersama keluarga terdekat sahaja.
Sama ada besar atau kecil majlis itu, pasti
kita mahukan yang terbaik bukan? Bagaimana
jika kita mengadakan majlis hari jadi tetapi
tanpa disangka-sangka makanan yang disediakan
tidak mencukupi?
Atau lauk cepat habis atau kek harijadi yang
dipesan tidak dapat disiapkan pada hari majlis
itu?
Pasti kita berasa panik, malu dan sedih bukan?
Ketika menghadiri sebuah majlis perkahwinan di
Kana, Ibu Yesus, Maria, menyedari bahawa tuan
rumah sudah kehabisan air anggur. Santa Maria
amat memahami bahawa perkara itu akan memalukan pengantin dan tuan rumah.
Oleh itu, Bonda Maria telah meminta Yesus
untuk melakukan sesuatu. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus itu, iaitu menukarkan air menjadi
anggur, telah memberi sukacita kepada tuan
rumah, pengantin dan para tetamu!
Peristiwa di Kana telah memberitahu kita
betapa Yesus memahami setiap masalah yang
kita hadapi dan sanggup membantu kita pada
bila-bila masa sahaja!
Salam sayang
Auntie Melly
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Belia belajar urus
penggunaan media sosial

M

ELAKA: Belia Paroki St
Theresa, juga dikenali
sebagai "CFM" (Catholic
Fraternity Movement/Gerakan
Persaudaraan Katolik), menganjurkan perhimpunan belia secara
fizikal baru-baru ini. Acara itu diadakan bagi memberi peluang
kepada remaja berusia antara 1319 tahun untuk mengenali antara
satu sama lain melalui permainan, doa dan perkongsian dalam
kumpulan kecil sambil mematuhi
SOP.

Sebelum perhimpunan ini, ketua-ketua
pasukan dan tim pelayanan muzik, menghadiri sesi latihan setiap hari Minggu bagi
memastikan kelancaran perhimpunan
tersebut.
Para sukarelawan juga menghadiri taklimat singkat sebelum perhimpunan agar
mereka memahami peranan mereka dalam
membantu penganjur mencapai objektif
mereka.
Tiga puluh peserta, dan beberapa belia
dari paroki terdekat, menyertai acara itu.
Sukarelawan membantu ketua-ketua tim
dalam acara welcoming, pendaftaran dan
logistik lain. Dimulakan dengan skit jenaka,
perhimpunan itu semakin lama semakin

menarik dengan beberapa permainan,
lagu-lagu aksi dan pujian.
Kemudian, para peserta dibawa masuk
ke dalam sesi pujian dan penyembahan
yang diketuai oleh Sdra Philip Ng. Melalui
lagu, “Jesus Prayer”, kaum muda didorong
untuk mengungkapkan siapa Yesus kepada mereka secara peribadi.
Sesi pujian dan penyembahan ini diakhiri
dengan “salam damai”. Kemudian Fr Martinian Lee, Direktor Rohani CFM, mengetuai
sesi kesan media sosial terhadap golongan
muda. Semasa perkongsian kumpulan,
para peserta teruja mengongsikan pan-

dangan mereka tentang sisi positif dan
negatif media sosial hari ini.
Kemudian, setiap wakil kumpulan melaporkan rumusan perbincangan mereka
di hadapan para peserta. Fr Martinian juga
mengongsikan beberapa kisah peribadinya yang diselitkan dengan unsur humor
dan pengajaran. Pada akhir sesi tersebut,
para belia belajar bagaimana untuk menguruskan penggunaan media sosial mereka dengan lebih baik.
Pada akhir perhimpunan, penganjur
mengucapkan terima kasih dan selamat
maju jaya kepada para peserta.

Ekaristi mencakupi seluruh kekayaan rohani Gereja
TELUPID: Akibat pandemik Covid-19 yang
melanda di seluruh dunia, banyak program
gereja terpaksa ditangguhkan sebagai langkah berjaga-jaga dan mengekang penularan
wabak tersebut.
Tidak terkecuali, calon-calon Komuni
kudus pertama yang terpaksa menunggu
dalam tempoh yang agak lama.
Akhirnya, pada 5 Disember 2021 yang
lalu, seramai 57 orang calon telah menerima Sakramen Komuni pertama mereka di
Gereja St. Martin, Telupid.
Sehari sebelum itu, para ibu bapa bersama calon Komuni Pertama telah menghadiri
rekoleksi yang diadakan pada 4 Disember
2021.
Dalam rekoleksi tersebut, Seminarian Edward Yahan telah menyampaikan sesi
yang bertajuk "Ekaristi".
Para calon disegarkan kembali tentang
apa yang telah mereka pelajari mengenai
Ekaristi dan lebih memahami tentang Tubuh
dan Darah Kristus yang bakal diterima.

Katekismus Gereja Katolik 1324 mengatakan, "Ekaristi adalah “sumber dan puncak
seluruh hidup Kristiani. Sakramen-sakramen lainnya, begitu pula semua pelayanan
gerejani serta karya kerasulan, berhubungan erat dengan Ekaristi suci dan terarahkan kepadanya. Sebab dalam Ekaristi suci
tercakuplah seluruh kekayaan rohani Gereja, yakni Kristus sendiri, Paskah kita.”
Selepas sesi tersebut, Seminarian Edward sekali lagi mengetuai sesi raptai sebagai persiapan sebelum penerimaan Komuni
Pertama.
Seterusnya, Fr. Christopher Ireneus
menyampaikan katekesis singkat mengenai
"Sakramen Pengakuan" kepada para calon
Komuni Pertama, disusuli dengan Upacara
Pengakuan.
Pada 5 Disember, semasa menyampaikan homilinya, Fr Christopher mengatakan,
"Pada hari ini kita melihat anak-anak yang
menerima Komuni Pertama di mana mereka
akan mengalami suatu pengalaman yang

baru dalam kehidupan rohani mereka.
Pakaian putih yang mereka pakai melambangkan kesediaan mereka untuk menyambut Kristus, menerima Kristus dalam
kehidupan mereka apabila menerima Sakramen Komuni," ujar Fr Christopher.
Paderi itu juga turut berpesan kepada
semua penerima Komuni Pertama agar sentiasa mengingat karya keselamatan Tuhan
Yesus dan melakukan pertobatan untuk
hidup lebih dekat dengan Tuhan.
Paderi itu juga menekankan bahawa melalui Ekaristi, hubungan mereka dengan Tuhan
akan bertambah akrab, dan berharap agar
para penerima Komuni Pertama meninggalkan cara hidup yang lama serta komited
untuk bersaksi tentang kemuliaan Tuhan
kepada orang lain.
Para ibu bapa juga diingatkan agar dapat
terus membimbing kehidupan anak-anak
mereka serta menyedari akan tanggungjawab mereka sebagai katekis pertama selepas ini. — Soccom

Setelah tidak dapat bertemu secara
fizikal selama lebih setahun, ramai yang
meminta perhimpunan seperti ini diadakan lagi. Para peserta mengakui bahawa
sesi-sesi dan permainan di dalam perhimpunan itu sangat menarik. Mereka juga
gembira dapat bertemu dan berbual dengan rakan-rakan mereka
Ketua-ketua pasukan pula berharap untuk menganjurkan lebih banyak perhimpunan belia pada masa hadapan, bukan
hanya untuk pemantapan iman tetapi juga
bagi meneguhkan semangat kekitaan dan
persaudaraan di kalangan belia paroki.
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Bermula semula, dengan
harapan dari hati anda
VATIKAN: Sri Paus Fransiskus
bertemu dengan anggota Asosiasi
Santo Petrus dan Paulus di Vatikan
8 Januari 2022. Bapa Suci menyeru
mereka untuk melanjutkan misi
mereka, sambil selalu memandang
Yesus dengan harapan di hati mereka.
Sri Paus Fransiskus bertemu dengan anggota asosiasi Santo Petrus
dan Paulus (SPP), sempena ulang
tahun ke-50 asosiasi tersebut. Asosiasi ini, kata Sri Paus, “lahir berkat
intuisi Sto. Paulus VI yang berpandangan jauh ke depan. Didirikan
50 tahun lalu, sebagai cara untuk
melanjutkan warisan cita-cita Pengawal Palatine (unit ketenteraan di
Vatikan).”
Prelatus itu mengatakan beliau
gembira melihat bahawa dalam

setengah abad ini, para anggota SPP
telah berubah dari ʻpenjaga kehormatan istanaʼ menjadi kehormatan
ʻmelayaniʼ umat manusia penziarah. Melalui pelayanan ini, mereka
memberikan kesaksian khusus tentang kehidupan Kristian, kerasulan
dan kesetiaan kepada Takhta Apostolik, ujar Bapa Suci semasa berbicara kepada semua yang hadir di
Dewan Paulus VI di Vatikan.
Uskup Roma itu bertanya kepada
anggota, apa yang diwakili oleh
mereka dalam sejarah 50 tahun ini?
Bapa Suci juga menyebut judul majalah mereka, bernama “incontro”
(pertemuan) bagi membantu mereka menjawab pertanyaan ini dengan sempurna. “Faktanya, sejarah
anda terdiri dari ʻpertemuanʼ yang
berkelanjutan”.

Sri Paus Fransiskus mengatakan
dalam pertemuan selalu ada gerakan
“Jika kita semua diam, kita tidak
akan pernah bertemu. Pertemuan
adalah kriteria yang memberi makna pada komitmen harian anda.”
“Melalui pelayanan harian kalian,
anda menjadi seniman perjumpaan,
membawa kehangatan kebaikan
Yesus kepada mereka yang memasuki Basilika Santo Petrus, kepada
mereka yang memerlukan bimbingan, kepada mereka yang memerlukan n senyuman untuk merasa
seperti di rumah sendiri,” tambah
Sri Paus.
Sri Paus Fransiskus juga membahagikan beberapa poin untuk masa
depan agar pelayanan asosiasi
ini dapat terus menjadi saksi bagi
mereka yang ditemui. Dia kemu-

dian merangkum poin-poin ini dengan nasihat.
“Mari kita mulai lagi dengan lebih manusiawi, memandang Yesus,
dengan harapan di hati kita”.
Sangti Papa mengajak untuk
menghargai apa yang telah dialami,
mengingat bahawa semua telah
berubah dan dengan harapan yang
lebih besar.
Sri Paus menekankan bahawa
hari ini lebih dari sebelumnya memberikan kesaksian tentang iman dengan menyatakan bahawa kehidupan

nyata menemukan akarnya dalam
kemanusiaan Yesus.
Sri Paus menjelaskan bahawa ini
bererti mengenal Yesus lebih baik,
mengetahui bagaimana Dia memimpin keberadaan-Nya, apa yang
Dia katakan, bagaimana Dia berhubungan dengan orang lain.
“Harapan tidak boleh kurang
dalam perjalanan orang percaya.
Kita harus berjalan dengan teguh
dalam Sabda Kristus kerana itu adalah Sabda Kehidupan,” jelasnya. —
pen@katolik

Foto indah seorang bayi, sebelum
Sri Paus mendoakan para
dan selepas pembaptisan yang tular mangsa protes di Kazakhstan

BRAZIL: Foto-foto menakjubkan
seorang bayi perempuan yang cantik—sebelum dan sesudah dibaptis—menjadi tular di Facebook.
Father Gabriel Vila Verde memuatkan di akaun Facebooknya fotofoto “sebelum dan sesudah pembaptisan” Maria Flor, seorang bayi yang
dibaptis oleh paderi itu pada 9 Januari
2022. Foto ini mendorong pembaca
untuk mengamati perbezaannya.
Fr Gabriel menulis perbezaan
antara foto pertama yang diambil sebelum pembaptisan dan foto kedua
setelah pembaptisan.
Dalam kedua-dua foto itu terlihat
perbezaan, di mana pada foto kedua,
bayi Maria Flor terlihat lebih comel.
“Ini Maria Flor, anak kepada pasangan yang juga sahabat dari Lauro
de Freitas, BA. Foto pertama diambil
beberapa minit sebelum ritual Pembaptisan dimulai.
Foto kedua diambil beberapa minit

setelah anak itu menerima sakramen.
"Dapatkah anda melihat perbezaannya? Biasanya efek sakramen
dalam jiwa kita tidak terlihat, kerana
rahmat Tuhan tidak terlihat, tetapi
dalam hal Maria Flor, efeknya terlihat dan disaksikan,” tulis Fr Gabriel.

Fr Gabriel kemudiannya menasihati dengan pesan pentingnya
pembaptisan semasa bayi. “Mari
kita berusaha membaptis anak-anak
sesegera mungkin. Jangan ingkari
hak mereka untuk menjadi puteraputeri Tuhan!” — Aleteia

Mahkamah Pakistan memutuskan akan
bebaskan pemuda Kristian
ISLAMABAD: Pada 6 Januari,
di bawah desakan keras komuniti
antarabangsa, Hakim Mahkamah
Agung Pakistan memberi keputusan
untuk membebaskan Nadeem Samsom dengan ikat jamin. Keputusan
itu dibuat menyusul sokongan peguam Pakistan Saif-ul-malook dan
para jurnalis investigasi, Gary Cartwright dan Willy Fautré dari Human Rights Without Borders.
Nadeem Samson, seorang Kristian berusia 42 tahun yang dipenjarakan atas tuduhan menghujat
agama Islam pada 2017 kerana
menyiarkan ujaran yang tidak menyenangkan di Facebook, akhirnya
telah dibenarkan untuk diikat jamin
dan dibebaskan oleh Mahkamah
Agung Pakistan.
Peguamnya Saif ul Malook menyifatkan ia sebagai “ikat jamin
bersejarah, penghakiman yang san-

gat istimewa daripada Mahkamah
Agung.”
Penghakiman 6 Jan oleh Hakim
Syed Mansoor Ali Shah adalah
yang pertama dalam sejarah kehakiman Pakistan, kata Malook sambil
berharap peristiwa ini sebagai pembuka jalan bagi membantu mangsa
lain dalam hal pertuduhan menghina agama.
“Kes terhadap Nadeem Samson

masih belum selesai di Mahkamah
Daerah Lahore dan boleh mengambil masa bertahun-tahun untuk
dimuktamadkan. Tuduhan fitnah
meletakkan risiko besar pada tertuduh. Dia boleh dibunuh semasa
pergi ke mahkamah,” kata peguam
itu.
Pada 2 Januari 2022, Andy Vermaut, wakil Aliansi Internasional
untuk Pertahanan Hak dan Kebebasan (AIDL) dan gerakan hak fundamental Postversa di Bed & Breakfast Hortense di kota Koekelare,
Belgia, yang juga merupakan salah
seorang aktivis aktif untuk menyelamatkan Nadeem dari hukuman mati, pertama-tama, bersyukur
dan berterima kasih atas sokongan
Gereja Katolik dalam hal melalui
Komisi Nasional untuk Keadilan
dan Perdamaian Konferensi para
Uskup Pakistan. — Uca News

ROMA: Sri Paus Fransiskus berdoa
untuk para mangsa yang terkorban
semasa protes di jalan-jalan Kazakhstan. Setelah doa Angelus pada hari
Minggu 9 Januari 2022, Sri Paus
Fransiskus mengenang para korban
protes di Kazakhstan.
Bapa Suci mengatakan beliau
amat sedih apabila mengetahui ramai orang mati dalam acara protes
yang membantah kenaikan harga
bahan bakar di Kazakhstan.
“Saya berdoa untuk mereka dan
keluarga mereka,” lanjut Sri Paus,
mengungkapkan harapannya agar
keharmonian sosial dapat ditemukan kembali melalui dialog dan
keadilan.
Sri Paus Fransiskus mengakhiri
Angelus dengan mempercayakan
semua orang Kazakhstan kepada
Maria, Ratu Perdamaian. Protes di
Kazakhstan tercetus kerana bantahan terhadap kenaikan bahan bakar
yang juga mencerminkan ketidakpuasan terhadap pemerintah dan mantan Presiden Nursultan Nazarbayev,
yang memimpin negara itu selama
tiga dekad dan masih dianggap memiliki pengaruh yang signifikan.
Lebih dari 150 orang mati dalam
protes itu, menurut Kementerian
Dalam Negeri, dan lebih dari 4,000
orang ditahan.
Dalam doa angelus itu juga, Sri
Paus Fransiskus mengajak umat
menumpukan Liturgi hari itu tentang peristiwa pembaptisan Yesus
di tepi Sungai Yordan. Berbicara

kepada umat beriman yang berkumpul di Dataran Santo, Sri Paus menerangkan bahawa kehidupan publik
Yesus bermula setelah dibaptis oleh
Yohanes Pembaptis.
“Setelah sekitar tiga puluh tahun
hidup dalam persembunyian, Yesus
tidak muncul di khalayak ramai dengan melakukan beberapa mukjizat
atau dengan memanjat katedral untuk mengajar. Sebaliknya Dia berbaris dengan orang-orang berdosa
yang akan dibaptis oleh Yohanes,”
kata Sri Paus.
Sri Paus Fransiskus juga menekankan bahawa pada masa Yesus
menerima Pembaptisan, Dia sedang
berdoa. Sri Paus meminta umat untuk merenungkan hal ini dan bertanya kepada diri kita sendiri apakah
kita berdoa seperti Yesus berdoa
yang mempercayakan diri-Nya
sepenuhnya kepada Bapa di syurga?
Bapa Suci mengatakan, ini adalah
pesan penting untuk umat. “Manusia tenggelam dalam masalah kehidupan dan dalam banyak situasi
rumit, setiap orang dipanggil untuk
menghadapi saat-saat sukar dan pilihan yang menjatuhkan.
“Ini semua perlu diangkat kepada-Nya. Doa bukanlah jalan keluar
tetapi sebuah cara untuk membenarkan dan merelakan Tuhan bekerja
di dalam kita. Doa membantu kita
kerana itu menyatukan kita dengan
Tuhan dan membuka kita untuk
perjumpaan dengan-Nya,” kata Sri
Paus. — pen@katolik
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Kerajaan India benarkan lesen FCRA diperbaharui

Kongregasi MC lega dapat
teruskan karya amal
NEW DELHI: Kerajaan India telah memulihkan pendaftaran Akta Foreign Contribution Regulation (FCRA) Misionari
Cinta Kasih Ibu Teresa (MC).
Keputusan ini memungkinkan yayasan
amal itu untuk menerima dan memanfaatkan dana asing.
Pada penghujung tahun lalu, kerajaan
tidak membenarkan lesen FCRA kongregasi itu untuk diperbaharui. Di India, lesen
di bawah FCRA adalah satu kemestian
untuk menerima derma dari negara asing.
Kongregasi MC sebahagian besarnya bergantung kepada derma asing untuk menjalankan karya-karya amal mereka.
“Saya gembira kerana kerajaan India
telah memperbaharui lesen FCRA kami,”
kata Sunita Kumar, jurucakap MC, sebuah
kongregasi yang didirikan oleh Santa Teresa dari Kolkata.
Keputusan membatalkan lessen FRCA
untuk kongregasi MC pada penghujung tahun lalu disebabkan oleh kementerian federal untuk urusan dalam negeri memberi
alasan “masukan yang merugikan”.
“Kami tidak pernah berharap lesen
FRCA kami dibatalkan tetapi itulah yang
terjadi,” kata Sunita kepada UCA News
pada 8 Januari, sehari setelah pemerintah
membenarkan lesen organisasi amal itu
diperbaharui.
Di laman sesawang kerajaan India, MC
merupakan antara institusi yang diizinkan
untuk menerima sumbangan asing.
Kongregasi itu mengalami kesukaran
untuk meneruskan karya amalnya sejak
permohonan pembaruan lesen FCRA telah
“ditolak” bulan lalu. Kementerian menge-

Para biarawati Missionaries of Charity (MC) membahagi-bahagikan makanan kepada yang
memerlukan sempena ulang tahun Ibu Teresa di Kolkota, India, Sept 5, 2021. (Gambar: Ucanews.com)

luarkan pernyataan pada 27 Disember
yang mengatakan badan amal itu tidak memenuhi “kelayakan” di bawah FCRA dan
mengatakan derma asing adalah “masukan
yang merugikan” tanpa penjelasan lebih
lanjut.
Sejak itu, kongregasi MC menghadapi
kesukaran dalam mengumpulkan sumber daya bagi kegiatan sehari-hari seperti
memberi makan dan menyediakan kemudahan perubatan untuk anak-anak yatim,
warga tua, kurang upaya dan miskin.
Beberapa minggu ketika derma asing
disekat masuk, beberapa pusat perlindungan di bawah MC menghadapi masalah,
bukan sahaja di kalangan umat Kristian
tetapi umat Hindu yang miskin serta di-

layani oleh para biarawati MC.
Michael S, seorang bekas banduan dan
sukarelawan di pusat perlindungan Nirmal
Hriday. Uttar Pradesh, India tengah mengatakan, “tanpa dana, pusat kami sukar
berjuang untuk mempertahankan bekalan
makanan, ubat-ubatan secara teratur bagi
mereka yang miskin.”
“Menyekat dana menghalang orangorang miskin dan memerlukan dari memiliki kehidupan yang bermartabat – ini adalah kekejaman yang tidak dapat dijelaskan
dengan kata-kata,” kata Michael.
Mujurlah, penarikan lesen FRCA terhadap MC dibatalkan. “Syukur kerana lesen
FRCA kami diperbaharui tanpa banyak
penundaan,” kata Sunita. — Ucanews.com

Budak yang mengambil zuccheto Sri
Paus Fransiskus alami mukjizat
VATIKAN: Masih ramai yang mengingati
seorang kanak-kanak lelaki yang tiba-tiba
naik ke pentas semasa audiensi umum 20
Oktober 2021. Pada masa itu, Msgr. Leonardo Sapienza meninggalkan kerusinya di
sebelah kanan Sri Paus agar kanak-kanak
itu dapat duduk. Anak itu bernama Paolo
Bonavita, berusia 10 tahun.
Ibu kepada Paolo, Elsa Morra mengatakan, sebelum kejadian itu, doktor yakin
Paolo berkemungkinan besar menderita
tumor otak.
Dalam sebuah laporan, Paolo yang warga Itali, berada di Roma untuk menjalani
ujian kesihatan kerana doktor bimbang
kanak-kanak itu menderita tumor otak.
Paolo juga menghidap autisme dan epilepsi dan para doktor ingin menyingkirkan
barah atau multiple sclerosis.
Elsa mengatakan kejadian itu sebagai
‘ajaib’. Lebih-lebih lagi, pada awalnya,
ibu dan anak itu hampir tidak dapat memasuki dewan Paulus IV kerana terlepas
dari membuat tempahan awal. Mereka
berada di Vatikan untuk rawatan namun
melihat begitu ramai orang beratur di Dewan St Paul IV, si ibu ingin mencuba.
Salah seorang sukarelawan telah melihat Paolo sungguh sedih. Elsa menerangkan kepada sukarelawan itu bahawa Paolo sudah bertahun-tahun mahu bertemu
Sri Paus. Mereka dibenarkan masuk dan
duduk di barisan keempat. Namun akhirnya, mereka dijemput untuk duduk di

barisan hadaan.
Semasa di pentas, Paulo cukup tertarik
dengan zucchetto Sri Paus sehingga memberi isyarat tangan kepada salah seorang
uskup agar membantunya mengambil zucchetto Sangti Papa. Setelah dia diberikan
zucchetto, Paolo dengan yakin dan gembira, menuruni tangga dan kembali bersama ibunya. Melihat aksi Paolo, Sri Paus

mengambilnya sebagai contoh keberanian dan mengaitkannya dengan Galatia,
katekesisnya pada minggu tersebut.
“Keberanian untuk memanggil dan
mendekati Tuhan, terbuka kepada Tuhan,
jangan takut kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada anak ini (Paolo) di atas
pengajaran yang dia berikan kepada kita
semua,” ujar Sri Paus.
Paolo biasanya dia memerlukan bantuan, apabila berjalan, menaiki dan menuruni tangga. Paolo sebenarnya lemah, jadi
apabila menaiki atau menuruni tangga, dia
boleh tersadung atau jatuh. Tetapi pada
hari itu, Tuhan menopang Paolo. Dia boleh
berjalan dan melompat serta menaiki dan
menuruni tangga tanpa bantuan.
Selepas audiensi, Sri Paus Fransiskus
bertemu Elsa dan Paolo secara peribadi.
Bapa Suci mengatakan kepada Elsa bahawa beliau akan berdoa untuk Paolo.
“Dia (Sri Paus) meraih tangan saya dan
berkata, ʻBagi anda, hal ini mungkin mustahil. Saya akan mendoakan anda. Anda
telah melakukan banyak perkara untuk
anak ini (Paolo). Anda memang ibu yang
hebat!” kata Sri Paus.
Kurang dari sebulan kemudian, doktor
memberi tahu Elsa bahawa Paolo tidak
memiliki tanda-tanda barah, dan gejalanya
telah membaik. Elsa Morra berkata dia
akan memberi tahu Sri Paus akan berita
gembira itu. “Terima kasih Tuhan atas keajaiban ini!” — Aleteia

Kenali
Santo Anda
St. Canute
~ 19 Januari ~

S

t Canute adalah
seorang raja Denmark
yang kuat dan bijak pada
abad kesebelas.
Pada awal masa
pemerintahannya, dia
memimpin sebuah peperangan melawan bangsa
barbar yang mengancam
hendak mengambil alih
kekuasaan lalu berjaya mengalahkan mereka.
Raja begitu mencintai iman Kristiani dan
memperkenalkannya kepada orang-orang
yang belum pernah mendengar mengenai
Kristus.
St Canute berlutut dalam gereja di kaki
altar dan mempersembahkan mahkotanya
kepada Yesus - Raja segala raja.
Raja Canute seorang yang amat murah hati
kepada rakyatnya dan ingin membantu mereka menjadi pengikut Yesus yang sejati. Akan
tetapi, ada golongan yang memberontak kerana tidak menyukai peraturan-peraturan tertentu berdasarkan ajaran Gereja.
Mereka menyerang Gereja di mana Canute
sedang melakukan Sakramen Rekonsiliasi
dan menyambut Komuni Kudus. Di katakan,
Canute mengampuni mereka yang hendak
membunuhnya.
Ketika berdoa, sebilah tombak dilemparkan
melalui jendela mengakibatkan Canute wafat.
Raja Canute dikanonisasikan oleh Sri Paus
Paschal II pada tahun 1101.

F

St. Fabian &
St. Sebastian
~ 20 Januari ~

abianus
adalah
seorang Sri Paus
yang wafat sebagai
martir pada tahun
250, iaitu pada masa
penganiayaan oleh
Kaisar Decius. Dalam
catatan dikatakan bahawa Fabianus merupakan seorang yang
luar biasa, seorang
yang dikenal sangat kudus.
Dalam sepucuk surat yang ditulis tidak lama
sesudah kematian Fabianus, St. Siprianus menjelaskan bagaimana Fabianus terpilih sebagai
Sri Paus.
Sebagai uskup dan martir, jenazah Fabianus
ditempatkan di Basilika St. Sebastianus. Keduadua martir ini, St. Fabianus dan St. Sebastianus,
dirayakan pestanya pada hari yang sama.
Sebastianus dikenali sejak dari masa Gereja
Perdana. Pada masa penganiayaan Kaisar Diocletian, Sebastianus tidak mahu mengingkari
iman Kristianinya.
Orang kudus itu telah dipanah dan hampir
mati. Ketika seorang janda yang kudus hendak
menguburkan jenazahnya, dia sangat terkejut
mendapati Sebastianus masih hidup. Janda itu
merawat Sebastianus dan berusaha memujuknya agar meloloskan diri dari penganiayaan oleh
bangsa Romawi.
Tetapi, Sebastianus adalah seorang kesatria
yang gagah berani. Dia berani berhadapan
dengan Kaisar Diocletian dan mendesak kaisar
untuk segera menghentikan penganiayaan terhadap umat Kristiani.
Kaisar sangat terperanjat melihat Sebastianus masih hidup dan menolak mendengar
permintaan Sebastianus. Diocletian memerintahkan agar Sebastianus segera didera hingga
mati.
Sebastianus wafat sebagai martir pada tahun
288.

PERMOHONAN DOA SRI PAUS
(JANUARI)

EDARAN DALAMAN SAHAJA

Bagi persaudaraan manusia sejati: Kita berdoa agar mereka
yang menderita akibat diskriminasi dan penganiayaan
agama, semoga hak-hak dan martabat mereka diakui, yang
berpangkal persaudaraan dari keluarga manusia.

Januari 16, 2021

Lima umat Malaysia dianugerahkan Knight dan Dame

IPOH: Gereja St Michael menjadi tuan
rumah upacara penganugerahan Ordo Ekuestrian Makam Kudus Yerusalem (Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem/EOHSJ) pada 26 Disember.
Lima ahli baharu – dua orang Knight dan
tiga orang Dame telah diterima ke dalam ke
dalam Ordo ini.
EOHSJ di Malaysia adalah di bawah juridiksi dan bidang kuasa Leftenan Australia
– Barat, yang berpangkalan di Perth, Australia. Keahlian di wilayah utara Malaysia
Barat telah meningkat iaitu Pulau Pinang,
Kedah dan Ipoh.
Sejak 2019, Malaysian Knights and
Dames tergolong dalam Seksyen Pulau
Pinang yang baharu ditubuhkan, bahagian
Leftenan Australia – Barat. Seksyen Pulau
Pinang mempunyai seramai 19 Knight dan
28 orang Dame.
EOHSJ ini telah wujud lebih 1,000 tahun

dalam Gereja Roman Katolik dan fungsi
utamanya adalah untuk melindungi Makam
Kudus di Yerusalem.
Di antara beberapa pelayanannya ordo
ini ialah memberi bantuan kewangan kepada Patriarkat Yerusalem untuk mengendalikan sekolah, universiti, komuniti dan
perkhidmatan kesihatan di Tanah Suci.
Selain upacara pelantikan, para ahli bertemu untuk aktiviti amal, sesi input, retret
tahunan dan ziarah. Walau bagaimanapun,
disebabkan kawalan pergerakan dan sekatan perjalanan, menghalang kelangsungan
banyak aktiviti Ordo ini pada tahun lalu.
Dengan pertambahan keahlian, upacara
pelantikan tempatan yang pertama diadakan di Pulau Pinang pada tahun 2020. Pada
tahun ini, acara vigil dan pelantikan disambut dalam bahasa Mandarin di Gereja
St Michael. Majlis itu diketuai oleh Prior
Bahagian Pulau Pinang, Fr Michael Cheah

KCHS, yang telah diwakilkan oleh Grand
Master. Ahli-ahli baharu Knight ialah Peter
Lim dan William Wo, manakala anugerah
Dame diberikan kepada Jennifer Wong,
Mary Magdalene Fong dan Antonia Ng.
Pada penutupan upacara pelantikan itu,
surat daripada Grand Master, Yang Ter-

hormat Kardinal Fernando Filoni, telah
dibacakan kepada ahli yang hadir. Bahagian Pulau Pinang mengucapkan terima
kasih kepada Uskup Pulau Pinang, Paderi
Paroki Fr Anthony Liew, umat St Michael,
Ipoh dan semua yang hadir atas sokongan
mereka.

Tindakan Roh dalam
perjalanan misi umat Tuhan
TELUPID: Selepas Sinod Para Uskup ke16 dilancarkan di peringkat Keuskupan
Sandakan, satu sesi penataran khas telah
dibuat bersama semua ahli Majlis Pastoral
Paroki (MPP) agar lebih difahami supaya
mesej yang jelas dapat disampaikan kepada
umat di seluruh paroki.
Pihak MPP telah memutuskan agar sesi
taklimat Sinod Para Uskup ini dilaksanakan
secara berperingkat supaya dapat menjangkau lebih ramai umat serta “mendengar”
lebih banyak suara umat.
Justeru, fasa pertama taklimat telah dijalankan pada 4 Disember 2021 yang lalu
melibatkan para katekis, pengerusi komiti
dan pengerusi zon.
Semasa sesi tersebut, terdapat beberapa
tajuk utama yang dikongsikan iaitu latar belakang Sinod dan tujuan proses Sinod yang
disampaikan oleh paderi paroki iaitu Fr.
Christopher Ireneus manakala tajuk-tajuk

lain pula disampaikan oleh ahli-ahli MPP
yang merangkumi tema Sinod, pengalaman
di peringkat tempatan, siapa yang terlibat,
sikap untuk berpartisipasi, cabaran dalam
perjalanan proses Sinod, garis masa pelaksanaan serta The Listening Questionnaires.
Sinodaliti, sebagaimana didefinisikan
oleh International Theological Commission pada tahun 2018, adalah “tindakan

Roh dalam persekutuan Tubuh Kristus dan
dalam perjalanan misi Umat Tuhan."
Sebelum berakhir, semua yang hadir berpeluang untuk berkongsi isi hati, pandangan
dan pengalaman iman mereka melalui soal
selidik yang diedarkan.
Terdapat beberapa soalan yang perlu dijawab sebagai medium untuk menyampaikan suara umat.

Sesi diakhiri dengan ucapan ringkas
daripada paderi paroki yang mengingatkan
kembali kepada semua akan tujuan proses
Sinod ini dijalankan.
Bagi fasa yang seterusnya, para ahli MPP
akan mengadakan siri jelajah ke lima buah
zon di dalam paroki untuk menyebarkan
mesej Sinod Para Uskup ini semua umat. —
Soccom

Kemurahan hati umat beri peluang kanak-kanak pelarian sambut Natal
KUALA LUMPUR: Pelayanan Pembangunan Insan Integral Paroki Katedral St
John the Evangelist (Parish Integral Human Development Ministry/PIHDM) memulakan tahun ini dengan pelbagai karya
rohani.
Pada 8 Januari, dua buah tim telah mula
bekerja seawal jam 8.00 pagi.
Salah satu pasukan sibuk menyusun
peruntukan makanan bulanan, termasuk
aromatik yang kali pertama dibahagi-bahagikan untuk umat katedral yang memerlukan.
Pasukan yang satu lagi memberi sentuhan akhir kepada pesta Krismas yang
dianjurkan khas untuk 24 kanak-kanak
pelarian dan tujuh sukarelawan dari Komuniti CEAM (Cho’ Ethnic Association Malaysia) yang mempunyai jumlah
keahlian lebih 5000 orang individu di seluruh Malaysia

Daripada jumlah itu, tujuh kanak-kanak
tersebut telah kehilangan bapa dan yang
lain mempunyai ibu bapa yang bekerja di

luar Cameron Highlands, Pahang dan Johor. Memandangkan tiada sekolah untuk
pelarian di tempat-tempat ini, komuniti

CEAM membantu penempatan mereka di
sini.
Tiba di katedral, kanak-kanak tersebut
sangat teruja kerana ini adalah lawatan
pertama mereka sejak PKP. Msgr. Leonard Lexson memeriahkan majlis itu dengan Doa Pembukaan. Kemudian para pelawat kecil itu di bawa melihat palungan
Natal dan persembahan lagu-lagu karol.
Kanak-kanak ini diraikan dengan pelbagai pek makanan dan minuman serta permainan. Kemuncak hari itu ialah makan
tengah hari KFC.
Disusuli penyampaian hadiah Natal
untuk kanak-kanak oleh Santarina yang
pastinya membawa kenangan amat manis
di kalangan kanak-kanak tersebut.
PIHDM berterima kasih kepada KED
dan kepada semua yang membantu di
sebalik tabir bagi meraikan kanak-kanak
pelarian tersebut.

