Kerana sama seperti tubuh itu satu dan anggotaanggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian
pula Kristus. Sebab dalam satu Roh kita semua,
baik orang Yahudi, mahupun orang Yunani, baik
hamba, mahupun orang merdeka, telah dibaptis
menjadi satu tubuh ...
1 Korintus 12:12-13
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Nyawa manusia adalah
aset kerja paling penting

V

ATIKAN: Nyawa manusia
adalah aset paling penting
untuk dilindungi di tempat kerja, tegas Sri Paus Fransiskus yang kesal kerana banyak
nyawa terkorban dalam kemalangan atau penyakit berkaitan
pekerjaan setiap tahun. “Manusia
adalah kekayaan dan aset paling
berharga; tanpa mereka tidak ada
pekerja, tidak ada perusahaan,
tidak ada ekonomi,” kata Sri Paus
pada 20 Januari kepada para ahli
Persatuan Kontraktor Pembinaan
Swasta Itali.

“Keselamatan di tempat kerja bermakna menjaga sumber manusia, yang tidak
ternilai harganya di sisi Tuhan dan juga
di mata usahawan sejati,” ujar Sri Paus.
Menurut laporan Badan Pemantau Bebas
Kebangsaan tentang Kematian di Tempat
Kerja, pada tahun 2021, 1,404 orang telah
maut dalam kemalangan di tempat kerja di
Itali. Daripada jumlah ini, 695 berlaku di
tempat kerja, — peningkatan 18% dari tahun lalu. Lebih 30% kematian adalah dalam
sektor pertanian, manakala 15% dalam sektor pembinaan.
Angka tersebut tidak termasuk kematian
berkaitan COVID-19.
Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO)
menganggarkan 2.3 juta orang kehilangan
nyawa mereka dalam kemalangan atau penyakit berkaitan kerja setiap tahun di seluruh
dunia.
“Tahun lalu, terlalu ramai orang mati di
tempat kerja,” kata Sri Paus Fransiskus

Selain keselamatan dan martabat manusia, Sri Paus Fransiskus menekankan kelestarian di tempat kerja. Gambar Media Vatikan.
dalam ucapannya kepada pekerja pembiBapa Suci juga memetik beberapa ajaran masa sukar.
naan Itali. “Mereka bukan nombor, mereka Injil yang katanya boleh membantu pembiBapa Suci juga bercakap tentang “tangadalah manusia. Tapak pembinaan juga na dalam kerja mereka khususnya perump- gungjawab dan kelestarian”. Katanya, setelah mengalami tragedi yang tidak boleh amaan Yesus tentang lelaki yang membina belum ini kita jarang mendengar tentang
kita abaikan. Jika kita melihat keselamatan rumahnya di atas tanah berpasir, asas rumah kelestarian. Kelestarian melibatkan kapadi tempat kerja sebagai kos, ini adalah an- yang tidak stabil.
siti penjanaan semula setiap ekosistem.
daian yang salah. Manusia adalah aset yang
“Yesus tidak memikirkan bangunan yang Dalam sektor pembinaan, adalah penting
paling berharga,” katanya.
hebat, sebaliknya Dia menunjukkan sikap untuk menggunakan bahan yang menawarFransiskus menyatakan bahawa manusia pembina yang baik iaitu mempertahankan kan keselamatan orang ramai; namun pada
adalah aset paling utama dan keselamatan rumah yang dibina dari risiko bencana.”
masa yang sama, “kita mesti mengelak
di tempat kerja “mendorong semua orang
“Dalam khutbah Yesus, orang yang beri- daripada mengeksploitasi alam sekitar serta
untuk bekerja lebih baik sambil mencari man bukanlah dari segi luaran sahaja tetapi memastikan wilayah tertentu yang tidak terrezeki harian mereka. Semakin kita men- secara aktif bekerja sebagai seorang Kris- lalu dieksploitasi.”
jaga maruah kerja, semakin tinggi kualiti tian. Dengan sentiasa mengingati bahawa
Sri Paus Fransiskus mengakhiri pertedan hasil keindahan kerja akan meningkat,” kita adalah seorang pekerja Kristian disertai muan itu dengan doa kepada Sto Yosef,
katanya.
perbuatan baik, kita boleh bertahan pada santo pelindung kaum pekerja. — CNA

KABUL: Lebih setengah juta orang dianggarkan telah kehilangan pekerjaan di
Afghanistan dalam tempoh lima bulan di
bawah pemerintahan Taliban, kata sebuah
agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
pada 19 Januari lalu.
“Berikutan perubahan dalam pentadbiran
di Afghanistan selepas peristiwa pertengahan Ogos 2021, krisis yang berlaku telah
melumpuhkan ekonomi dan terus memberi
kesan buruk kepada pasaran buruh,” kata
Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO)
PBB.
Ringkasnya, prospek pekerjaan di Afghanistan, mencatatkan kerugian besar
dalam pekerjaan dan waktu bekerja.
ILO berkata, “Kehilangan pekerjaan dijangka meningkat kepada hampir 700,000

menjelang suku kedua 2022, kerana perusahaan bergelut untuk kekal berdaya maju.
Golongan pekerja wanita paling terkesan,
kehilangan pekerjaan boleh meningkat kepada lebih 900,000 pekerjaan menjelang
suku kedua 2022.”
Lebih-lebih lagi kerja dalam sektor
utama semakin terhad manakala sekatan
baharu yang dikenakan oleh Taliban terhadap pekerja wanita dalam beberapa bidang ekonomi juga semakin meningkat dan
memburukkan keadaan.
"Beratus-ratus ribu kehilangan pekerjaan
dalam beberapa sektor utama yang telah
“hancur” sejak Taliban mengambil alih Afghanistan," kata ILO. Ini termasuk pertanian, pentadbiran awam, perkhidmatan sosial
dan pembinaan, pertanian, dan perkhidma-

500,000 pekerjaan ‘hilang’ di bawah pentadbiran Taliban
tan awam, di mana pekerja sama ada telah
diberhentikan atau dibiarkan tanpa gaji.
Kekurangan pekerjaan juga memburukkan situasi buruh kanak-kanak di Afghanistan, di mana hanya 40 peratus kanak-kanak
berumur lima hingga 17 tahun.
Sebilangan besar kanak-kanak tidak bersekolah mahupun bekerja dan sembilan
peratus daripada kumpulan umur ini terlibat
dalam buruh kanak-kanak.
Dalam jumlah mutlak, ILO menyatakan
bahawa terdapat lebih daripada 770,000
kanak-kanak lelaki dan kira-kira 300,000
kanak-kanak perempuan terlibat dalam buruh kanak-kanak.
Untuk menyokong rakyat Afghanistan tahun ini, keutamaan PBB adalah untuk menyediakan bantuan menyelamatkan nyawa,

mengekalkan perkhidmatan penting, dan
memelihara pelaburan sosial dan sistem
peringkat komuniti yang penting untuk memenuhi keperluan asas manusia.
Bagi menyokong strategi ini, ILO telah
berjanji untuk bekerjasama dengan majikan
dan kesatuan sekerja untuk menggalakkan
pekerjaan yang produktif dan kerja yang
baik.
Agensi PBB memberi tumpuan kepada
empat bidang utama: perkhidmatan pekerjaan kecemasan, pelaburan intensif pekerjaan, promosi perusahaan dan pembangunan kemahiran, sambil menghormati hak
pekerja, kesaksamaan jantina, dialog sosial,
perlindungan sosial, penghapusan buruh
kanak-kanak dan kemasukan orang kurang
upaya. — media Vatikan
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Teologi dan Spiritualiti:
Menulis atau mengkritiknya

alam dunia seni, ada kategori
atau perbezaan antara orang
yang mencipta artifak, artis, pengukir, atau novelis, dan orang yang
menulis tentang artis dan karya
mereka.
Kita mempunyai novelis dan
pengkritik sastera, artis dan pengkritik seni, dan kedua-duanya
adalah penting.
Pengkritik menjaga seni dan kesusasteraan daripada bentuk yang
buruk, daripada sentimentaliti,
kekasaran, dan daripada kualiti
yang tidak memberangsangkan;
namun yang menghasilkan bahan
itu adalah artis dan novelis; tanpa
mereka penilaian kritikal tidak
mempunyai fungsi.
Sebagai contoh, buku The Diary
of Anne Frank adalah sebuah karya
agung. Banyak buku dan artikel
telah menulis mengenainya, namun
ulasan-ulasan itu bukanlah karya
agung, bahan, artifak yang begitu
mendalam menyentuh jiwa jutaan
orang.
Ia sekadar ulasan tentang artifak.
Sudah tentu, akan selalu terjadi seseorang boleh menjadi kedua-duanya dalam satu masa misalnya
seorang penulis novel boleh menjadi seorang pengkritik sastera pada
masa yang sama, seorang artis, dan
seorang pengkritik seni, walaupun
ia berbeza. Ini adalah kraf yang berasingan dan disiplin yang berbeza.
Perbezaan yang sama berlaku
dalam bidang teologi dan kerohanian, walaupun ia sering tidak diiktiraf. Sesetengah orang menulis teo-
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logi dan yang lain menulis tentang
teologi, sama seperti sesetengah
orang menulis kerohanian dan yang
lain menulis tentang kerohanian.
Sekarang, saya menulis tentang teologi dan kerohanian daripada benarbenar melakukan teologi atau kerohanian.
Mungkin contoh ini boleh membantu kita untuk memahami. Henri
Nouwen adalah salah seorang penulis rohani yang paling popular
dalam tujuh puluh tahun yang lalu.
Nouwen menulis kerohanian; dia
tidak pernah menulis tentangnya,
dia menulisnya. Dia bukan seorang
pengkritik; dia menulis teks rohani.
Ramai orang, termasuk saya sendiri, telah menulis tentang Nouwen,
tentang kehidupannya, karyanya,
dan bagaimana serta mengapa dia
mempengaruhi ramai orang.
Tegasnya, itu menulis tentang kerohanian berbanding dengan menulis
kerohanian seperti yang dilakukan
oleh Nouwen. Sejujurnya, kita
tidak mempunyai ramai penulis
rohani hari ini yang berkaliber seperti Nouwen. Apa yang kita ada,
terutamanya di peringkat akademik,
adalah banyak tulisan kritis tentang
kerohanian.
Saya menawarkan satu lagi contoh penulis kerohanian kontemporari, Henri Nouwen, tetapi perbezaannya mungkin lebih jelas apabila kita melihat penulis rohani klasik. Kita sebenarnya telah mencipta
“kanon” penulis kerohanian tertentu yang kita anggap sebagai klasik:
Antara lain, para pertapa Gurun,

Pseudo-Dionysius, Julian dari
Norwich, Nicholas dari Cusa,
Francis dari Assisi, Dominic,
Ignatius, John of the Cross ,
Theresa dari Avila, Francis dari
Sales, Vincent de Paul, dan Therese
dari Lisieux. Tiada satu pun daripada mereka menulis karya kritikan,
mereka menulis kerohanian.
Banyak buku telah ditulis tentang
setiap daripada mereka, menilai
secara kritis karya mereka.
Betapapun berharganya buku-buku
ini, ia pada akhirnya ia bukanlah
buku kerohanian, tetapi buku tentang kerohanian.
Perkara yang sama berlaku untuk
teologi. Kita mempunyai banyak
buku yang ditulis tentang teologi
daripada mempunyai buku yang
merupakan teologi sebenar.
Perkataan “teologi” berasal daripada dua perkataan Yunani, Theos

(Tuhan) dan logos (perkataan).
Oleh itu, pada dasarnya, teologi
adalah “kata-kata tentang Tuhan”.
Kebanyakan buku teologi dan kursus tentang teologi mengandungi
beberapa “perkataan tentang
Tuhan”, tetapi ini biasanya dikerdilkan dengan “perkataan tentang perkataan tentang Tuhan.”
Ini bukan kritikan, tetapi penjelasan. Saya telah mengajar dan menulis dalam bidang teologi dan kerohanian selama hampir lima puluh
tahun dan saya tidak menyedari
perbezaan ini pada kebanyakan
masa, kerana kita memerlukan
kedua-duanya dan kedua-duanya
mengalir masuk dan keluar antara
satu sama lain.
Walau bagaimanapun, terdapat
satu titik di mana ia menjadi penting agar tidak mengelirukan atau
mencampurkan penilaian kritikal
artifak dengan artifak itu sendiri,
dan dalam kes kita, untuk mengiktiraf bahawa menulis tentang teologi
dan kerohanian, bukanlah perkara
yang sama seperti melakukan teologi dan melakukan kerohanian.
Kenapa? Mengapa menonjolkan
perbezaan ini?
Kerana kita memerlukan artis dan
pengkritik untuk bercakap tentang
tempat yang berbeza dalam diri
kita dan kita perlu mengenali (secara eksplisit pada masa-masa) di
mana kita perlu diberi petunjukatau
dibimbing.
Artis bercakap kepada jiwa dengan satu jenis niat, iaitu, untuk memberi inspirasi, untuk mengobarkan,

untuk mendalami, untuk membawa
wawasan baru, dan untuk menggerakkan kita secara afektif. Pengkritik
bercakap dengan niat yang berbeza:
untuk membimbing, untuk memastikan kita seimbang, waras, teguh,
jernih, dan dalam batas kesopanan,
komuniti, estetika yang betul dan
ortodoks.
Kedua-duanya penting. Satu menyelamatkan yang lain daripada
sentimental yang tidak terkawal
dan yang lain menyelamatkan yang
lain daripada hanya menjadi latihan
kosong. Ringkasnya, kita mungkin
meletakkannya seperti ini. Pengkritik menentukan peraturan permainan dan memastikan pemain mematuhi peraturan; tetapi seni, teologi,
dan kerohanian adalah permainannya. Permainan perlu diadili,jika
tidak kualitinya cepat merosot.
Dalam gereja-gereja kita hari ini,
sering terdapat ketegangan antara
mereka yang cuba mencipta pandangan baru, menjana semangat
baru, dan bercakap dengan lebih
afektif kepada jiwa, dan mereka
yang menjaga istana akademia, ortodoks, liturgi, dan selera yang baik.
Teologi akademik sering berada dalam ketegangan dengan kehidupan bakti, ahli liturgis sering
bertegang dengan pastor, dan penulis rohani popular sering bertegang
dengan pengkritik. Seseorang atau
yang lain mungkin menjengkelkan
kita, tetapi akhirnya, masing-masing adalah sahabat. — Hakcipta
Terpelihara 1999-2022 @ Fr Ron
Rolheiser

Yesus selalu menawarkan pembebasan untuk kita

alam Injil hari ini Lukas
mengatakan bahawa Yesus
di rumah ibadat membacakan
ramalan Nabi Yesaya berikut ini:
“Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh
sebab Dia telah mengurapi Aku.”
Ye s u s m e n g a k u i b a h a w a
Dialah orang yang dimaksud-kan
oleh Yesaya.
Jadi Yesus tampil sebagai
Almasih untuk memberitakan
pembebasan bagi orang miskin,
orang tawanan, orang buta,
orang tertindas. Yesus menyatakan diri-Nya sebagai pelaksana
pewartaan keselamatan yang
diramalkan oleh Yesaya.
Namun, ternyata dalam Injil
hari ini juga ditegaskan, bahawa
orang-orang sekampung dengan
Yesus di Nasaret tidak mahu
menerima Dia, bahkan akan
membunuh-Nya. Marilah kita
berusaha memahami pesan yang
ingin disampaikan Injil kepada
kita pada hari ini.
Ternyata apa yang disampaikan Yesus di Nasaret kepada
orang-orang sekampung-Nya
tidak diterima. Tujuan kehadiran
dan tugas-Nya, iaitu pembebasan
semua orang dari segala beban
dan penderitaan telah ditolak.
Daripada cerita tentang
penampilan dan pelayanan Yesus

dalam Injil Lukas itu, kita mendapat gambaran bahawa Yesus
sebagai pewarta yang gagal,
tidak dianggap dan tidak diterima kehadiran-Nya.
Penduduk Nasaret menolak
mendengar dan tidak mahu menerima isi pokok pewartaan
Yesus, yakni pembebasan,
kemerdekaan dan rekonsiliasi.
Mengapa? Kerana mereka
mempunyai pandangan dan
sikap dasar yang bertentangan
dengan pewartaan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, yang
kemudiannya diteruskan dan
dilaksanakan oleh Yesus sebagai
Dia Yang Diurapi atau Almasih.
Nah, inilah pesan Injil hari ini
kepada kita. Kita harus selalu
mahu dan bersedia mendengarkan dan menjawab sabda Tuhan!
Seperti kita dengar dalam
Bacaan I (Kitab Nehemia),
Imam Ezra membaca Kitab
Taurat, dan umat Israel yang
baru kembali daripada pembuangan mendengarnya dengan
penuh perhatian.
Dan mereka berseru: Amen!
Amen! Itulah juga yang harus
kita alami dan lakukan dalam
setiap perayaan liturgi. Ucapan
“Amen” adalah tanggapan atau
jawaban kita kepada sabda

Tuhan! Khususnya ucapan
“Amen” pada akhir setiap Doa
Agung Ekaristi, kita sebenarnya
mengakui kehadiran nyata
Kristus, Sabda Tuhan, yang
hidup dalam Ekaristi.
Kristus, Almasih kita, bukan
hanya hadir di Gereja, dan di
dalam perayaan Ekaristi. Kristus
selalu hadir di segenap medan
hidup dan karya kita, apa pun
bentuknya dan di mana pun tempatnya. Bila kita menghadapi
kegembiraan dan sukacita hidup,
mahupun semasa kita mengalami
cabaran hidup yang berupa bencana atau penderitaan yang
pahit, Kristus selalu hadir untuk
menyapa kita untuk mewartakan
khabar baik dan membebaskan
kita semua tanpa perbezaan dari
segala bentuk penderitaan.
Bila ada perbezaan dalam hasil
atau buah kedatangan dan kehadiran Kristus di hadapan semua
orang, perbezaan itu terletak
dalam sikap setiap orang masingmasing.
Kenyataan penolakan yang
dialami Yesus di Nasaret, yang
menyatakan diri sebagai utusan
Tuhan untuk melaksanakan apa
yang sudah diramalkan oleh Nabi
Yesaya, — kenyataan itu sekarang pun masih boleh terjadi!

HARI MINGGU BIASA III (C)
NEHEMIAH 8:3-5A.6-7.9-11
1 KORINTUS 12:12-30
INJIL LUKAS 1:1-4; 4:14-21
Apa sebabnya? Kerana gambaran, pandangan, sikap setiap
orang tidak sama. Almasih
digambarkan oleh kita sebagai
orang duniawi, sebagai tokoh,
peribadi yang berasal dari
golongan “orang-orang besar”.
Orang-orang yang terkenal,
tersohor, pandai berpidato dan
serba mampu — itulah ukuran
atau kriteria yang biasanya
dipakai orang, baik sekarang
mahupun dua puluh abad yang
lalu dalam sikap mereka untuk
mengakui kelayakan seseorang
menjadi pemimpin. Tetapi ternyata Yesus cuma orang biasa,
orang Nasaret, orang kampung,
anak Yusuf dan Maria.
Pesan Injil hari ini mengingatkan kita, bahawa kita adalah
orang yang percaya. Atas dasar
iman, kita harus tahu dan mahu
melihat dan bersikap menghadapi segala sesuatu, bukan
hanya atas pertimbangan duniawi/jasmani, melainkan juga

dengan pertimbangan rohani,
iaitu dengan iman.
Keselamatan kita bukan
hanya untuk selama kita hidup
di dunia ini, tetapi juga dan terutama untuk hidup kita kelak,
yang bukan sementara melainkan kekal.
Semoga kita bukan tergolong
seperti orang-orang Nasaret
dahulu yang menolak Yesus,
melainkan mahu menerimaNya sebagai Penyelamat atau
Almasih dengan menerima baptis.
Kita diingatkan agar kita jangan hidup dan berbuat melawan
baptis kita sendiri, iaitu bila
kita rasmi mengaku diri
Kristian sebagai pengikut
Kristus, namun justeru menolak
Dia, kerana kita tidak hidup,
bersikap, berfikir dan berbuat
menurut ajaran dan teladanNya.
— M s g r F. X .
Hadisumarta O.Carm,
imankatolik.com

Dua paderi Korea
melayani di Sabah sambut
ulang tahun imamat

POTUKI, Putatan: Paderi Korea
yang melayani di Sabah, Fr Lawrence Kim dan Fr Andrew Kim meraikan ulang tahun imamat mereka
di Gereja St Francis Xavier di sini
pada 9 Jan pada Misa 10.00 pagi
yang diikuti dengan jamuan makan
tengah hari. Fr Lawrence dan Fr Andrew merupakan paderi religius dari
, Clerical Society of the Most Holy
Trinity of Mirinae, Keuskupan Suwon Korea Selatan.
Fr Andrew Kim, yang ditahbiskan
pada 11 Jan 2017, dan meraikan ulang tahunnya imamatnya yang ke5, berkata kepada komuniti Potuki
bahawa tanpa doa mereka, seorang
imam tidak dapat meneruskan misi
Injil secara sendirian.
Lima tahun sebagai paderi, Fr
Andres tetap merasakan dirinya sebagai “seorang imam muda, masih
melakukan kesilapan dan menghadapi godaan” dan meminta umat
agar mendoakan dirinya dan para
paderi lain.
Selama lima tahun sebagai paderi
ini juga, Fr Andrew menghabiskan
sebahagian besar pelayanannya di
Sabah. Beliau tiba di Kota Kinabalu

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
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pada 2017. Pada awal pelayanannya, beliau sangat gementar kerana
masih baharu, dan melihat Kg Potuki sebagai ‘Nazaret’ untuknya.
Fr Andrew memasuki seminari di
Keuskupan Suwon, Korea Selatan
pada usia 18 tahun, sejurus selepas
tamat sekolah menengah. Beliau
kini berusia 35 tahun.
Sebagai paderi muda di Sabah, Fr
Andrew berkata beliau telah belajar
banyak perkara. Beliau bercita-cita
untuk lebih mahir berbahasa Inggeris dan bahasa Kadazan.
Fr Lawrence Kim, yang ditahbis
pada 6 Jan 2000, merupakan salah
seorang paderi pertama dalam “alaf
baru di Korea Selatan”. Beliau merayakan ulang tahun imamat yang
ke-22.
Katanya, “Hari ini adalah hari
yang bermakna dan saya rasa sudah
tiba masanya untuk meneliti semula
kehidupan saya. Apabila saya ditahbis sebagai imam, saya bimbang tentang bagaimana menjalani kehidupan yang menyerupai Tuhan. Salah
satu perkara yang paling perlu bagi
seorang paderi ialah doa peribadi
dan sokongan doa daripada orang

ramai di sekelilingnya. Melalui doadoa ini, seorang paderi mendapat
kekuatan rohani. Maka saya mohon
didoakan agar dapat meneruskan
kepaderian saya yang serupa dengan
Kristus,” kata Fr Lawrence.
Sepanjang 22 tahun melayani,
selain menjadi paderi paroki, beliau juga merupakan direktor rohani dalam kongregasinya. Beliau
juga terlibat secara langsung dalam
membangunkan Shrine Mirinae di
mana makam paderi pertama Korea, Fr Andrew Kim dikebumikan.
Dalam membantu kerja pembangunan di Mininae Shrine, beliau pernah tercedera dan dimasukkan ke
hospital.
Selain itu, Fr Andrew juga pernah
menjadi paderi paroki selama empat
tahun bagi komuniti Korea di USA,
menjadi direktor bagi sebuah hospital di Daegu, Korea Selatan dan
membantu memperbaharui sistem
pertanian di Icheon
Turut hadir pada Misa itu ialah
borther-brother religius dari St Gabriel, para religius FSIC, Lembaga
Gabenor Woori Jib dan komuniti
Katolik Potuki.

Kursus KEP-2 kembali
Februari 2022
KOTA KINABALU: Kursus Evangelisasi Peribadi (KEP) pertama di
Sabah telah tamat pada bulan November 2021.
KEP perdana itu telah melahirkan
55 orang lulusan yang menyertai
kursus itu dalam talian.
Setelah dua bulan 'berehat' KEP2 dibuka semula untuk semua umat
Katolik tidak kira di mana anda berada.
KEP adalah kesempatan dan peluang terbaik bagi umat Katolik untuk mengenal dan menyedari tugas
utamanya sebagai pengikut Kristus,
iaitu mewartakan Khabar Baik dan
menerapkannya dalam kehidupan
sehari-hari.
KEP-2 anjuran Komisi Kateketikal Keuskupan Agung Kota
Kinabalu akan bermula secara
online bermula Februari sehingga

Jun 2022.
Kelas online akan diadakan pada
setiap hari Isnin dan Rabu pada
jam 8.00-10.00 pm melalui aplikasi
Zoom.
Kursus akan berjalan dengan
kerjasama tenaga pengajar dari
Keuskupan Melaka Johor dan
Keuskupan Bogor, Indonesia.
Umat yang berminat untuk menyertai kursus ini dijemput untuk
melengkapkan borang penyertaan
di dalam link https://tinyurl.com/
Daftar-KEP-2 sebelum atau pada
25 Januari 2022 (Selasa) dengan
yuran penyertaan sebanyak RM100.
Melalui pengalaman 55 lulusan
KEP-1, kini mereka lebih yakin dan
berani untuk ikut mengambil bahagian dalam tugas dan panggilan
Gereja dalam penginjilan, pengudusan dan pembaharuan tata dunia.

Peranan Alkitab dalam agama kita
Father, apakah sebenarnya peranan Alkitab
dalam agama kita? Yang saya pernah dengar
dari beberapa teman yang mendalaminya, Alkitab adalah “ubat” bagi umat Katolik, benarkah
begitu? Sebenarnya apakah peranan dari Alkitab? — Anna
Jawaban: Sdri Anna yang dikasihi, saya berharap Anna sendiri juga sudah mulai membacabaca Kitab Suci, sebab pertanyaan Anna menuntut
pengalaman bergaul dengan Kitab Suci itu sendiri.
Pergaulan akrab penuh kasih itulah yang memberi
kita makna Alkitab sebenarnya dalam Gereja. Jadi
pertama, mulailah saja dulu membaca.
Sebagai buku, Kitab Suci mengantar kita pada
Sabda Tuhan yang utama, iaitu Yesus Kristus.
Pertama-tama kita akan mengalaminya ketika
mem-baca Injil. Dengan membaca, mendengarkan
dan merenungkannya kita berjumpa dengan-Nya
secara peribadi.
Ada orang bahagia ketika merenung petikan
pembacaan hari tersebut, ada yang tersentuh dengan sikap Yesus pada pendengar-Nya. Ada juga
yang terinspirasi oleh ketabahan Yesus dalam
menghadapi sengsara dan wafat-Nya. Ada yang
disegarkan oleh perumpamaan yang disampaikanNya.
Alkitab juga memberi peluang untuk pertemuan
dan mengakrabkan lagi hubungan keluarga atau
KKD. Singkatnya Kitab Suci menjadi jalan masuk

dalam misteri Yesus, sang Sabda Tuhan pengantar
kita pada hidup kekal.
Seperti Injil, bahagian lain Perjanjian Baru juga
memberi kesaksian akan Yesus, terutama yang
direnungkan dan diwartakan Gereja awal.
Kisah Para Rasul yang mengisahkan perjalanan
Rasul-rasul, terutama Petrus dan Paulus, sesudah
kenaikan Yesus ke syurga.
Surat-surat Paulus, Ibrani, Yakobus, Yohanes,
Petrus, menunjuk siapa Yesus itu dan bagaimana
iman akan Yesus menghidupi jemaat. Ada banyak
huraian iman tentang misteri Yesus, disertai nasihat, kadang-kadang menegur, kadang-kadang
mencabar kita. Semuanya berpusat pada Yesus,
Sabda yang telah menjadi manusia dan telah menyerahkan diri-Nya untuk keselamatan kita.
Begitu juga dengan Perjanjian Lama disebut
sebagai persiapan bagi Perjanjian Baru. Setelah
kisah penciptaan, kita dibimbing mengikuti sejarah bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, bermula
dari panggilan Abraham sehinggalah pengalaman
pemulihan bangsa Israel dari pembuangan.
Iman mereka ini jatuh bangun, melalui dosa
dan pertubatan, bagaikan disaring dan diuji, tetapi
kalau ditelusuri dengan teliti, kita akan menemui
kisah-kisah penting yang serasi dengan peristiwa
keselamatan Perjanjian Baru.
Tuhan yang sama, yang bersabda, mengasihi
umat-Nya dan melaksanakan karya keselamatannya. Semua kisah dalam Kitab Suci benar berlaku

kerana Tuhan sendiri adalah pengarang utama
Kitab Suci, yang dalam penyusunan juga memilih
manusia dengan segenap keahliannya (bdk Dei
Verbum (DV) 11).
Kitab Suci sebagai “ubat” sebagaimana disebut
rakan-rakan Anna, adalah salah satu contoh “hasil”
dari pengalaman yang membaca serta menghayati
Kitab Suci. Seseorang itu dapat menemui jawaban
permasalahan hidupnya, mungkin dari suatu ayat
atau daripada Peribadi penuh kasih yang ditemuinya dalam Kitab Suci, iaitu Yesus, Jalan, Kebenaran
dan Hidup yang menghantar kita pada Bapa mahakuasa. “Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku,
terang untuk menerangi jalanku” (Mzm. 119:105).
Gereja menyebut antara peranan penting Kitab
Suci ialah sebagai sumber doa dan sumber kekuatan bagi Gereja.
Kitab Suci adalah sumber doa, kerana doa
adalah berkomunikasi dengan Tuhan dan mendengarkan amanat-Nya (bdk. DV 25).
Kitab Suci sebagai sumber kekuatan, kerana
dalam Kitab Suci, Bapa penuh cinta kasih menjumpai putrea-puteri-Nya dan berbicara dengan
mereka. Dari sanalah umat mendapatkan kekuatan iman, santapan jiwa, sumber jernih dan kekal
hidup rohani (DV 21). Siapa mencintai Kitab Suci
sungguh-sungguh mempunyai jaminan untuk
mengenal Yesus Kristus, Sabda Tuhan penyelamat
kita. — Fr Gregorius Hertanto MSC, hidupkatolik.com
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Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik,
Hari Minggu ini ialah Hari Minggu
Sabda Tuhan. Sri Paus Fransiskus
mengkhususkan Hari Minggu Biasa
kedua sebagai Hari Minggu Sabda
Tuhan untuk kita lebih membaca,
menghargai, menghayati dan men-

dengar pesan-pesan sukacita
Yesus, Sang Juruselamat kita.
Dalam pembacaan Injil, dinyatakan bahawa Yesus membaca
nas dari Kitab Yesaya.
Nabi Yesaya hidup beratus-ratus
tahun sebelum Yesus. Tetapi apa
yang ditulisnya adalah berdasar-

kan Roh Kudus. Nabi Yesaya memberitahu semua orang tentang
Khabar Gembira bahawa Mesias Yesus — akan datang ke dunia
untuk menyelamatkan kita semua.
telah menjadi nyata dengan kelahiran Yesus di dunia.
Selepas membaca nas dari Kitab

Yesaya, Yesus mengatakan, “Pada
hari ini genaplah nas ini sewaktu
kamu mendengarnya.”
Semoga adik-adik lebih tekun
dan rajin membaca Sabda Tuhan
setiap hari!
Salam Sayang
Auntie Melly

Hari Minggu Sabda Tuhan
23 Januari 2022
Mari perdalamkan cinta dan kasih terhadap Sabda Tuhan
Sambungkan titik-titik pada gambar ini
dan jangan lupa warnakannya.

Firman-Mu itu pelita bagi kaki ku dan terang
bagi jalan ku (Mazmur 119:105)

Isikan tempat
kosong pada
petikan Injil di
bawah untuk
membaca pesan
Yesus.

Khabar Baik
pembebasan

tertindas
mengutus
miskin

Mari Mewarna

tawanan
Tuhan
penglihatan

mengurapi
buta

Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masingmasing adalah anggotanya (Kor 12:27)
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Karunia-karunia Roh Kudus akan hadir di sepanjang hayat kita
KUCHING: Dalam kehidupan rohani,
kita yang telah dilahirkan kembali oleh
air dan Roh melalui Pembaptisan, juga
bertumbuh dewasa di dalam Kristus.
Kedewasaan di dalam Kristus ini ditandai oleh ketahanan kita untuk menolak dosa dan kuasa jahat yang menjadi
‘musuh’ iman kita. Untuk itu, Kristus
melalui Gereja-Nya memberikan pada
kita Sakramen Penguatan, yang memperlengkapi kita untuk menghadapi
peperangan rohani antara keinginan
berbuat baik dan pengaruh dunia yang
sering kali bertentangan dengan iman
kita.
Pada 12 dan 19 Disember lalu, seramai 46 pelajar Sekolah Minggu dalam
talian 2021 dari Gereja Blessed Sacrament (BSC) telah menerima Sakramen
Krisma.

Para krismawan, yang berusia 16-17
tahun, mengikuti dua upacara Penguatan bagi mematuhi SOP. Paderi Paroki,

Fr Patrick Heng telah diberikan mandat
untuk memberikan Sakramen Penguatan oleh Uskup Agung Simon Poh.

Para krismawan diingatkan bahawa
mereka menerima karunia-karunia
Roh Kudus sepanjang hayat mereka.
Karunia ini akan membantu mereka
sepanjang perjalanan hidup mereka.
Dengan membuka hati mereka untuk
menerima Roh Kudus, karunia-karunia
kebijaksanaan, pengertian, nasihat,
keperkasaan, pengetahuan, kesalehan,
dan rasa takut akan Tuhan akan sentiasa hadir untuk membantu dan membimbing mereka.
Fr Patrick menyeru para krismawan
agar mereka terus berdoa kepada Roh
Kudus dan juga berdoa untuk orang
lain. Tambahnya, dengan membuka
hati kepada Roh Kudus dan dengan
tekun berdoa, mereka pasti akan mengalami perubahan dalam kehidupan
mereka.

Budak lelaki yang emosi memeluk
Bapa Suci, kini postulan religius
R
OMA: Semasa Hari Belia Sedunia 2013 di Rio
de Janeiro, seorang
budak lelaki berjaya ‘melepasi’ orang ramai untuk
memeluk Sri Paus Fransiskus. Budak lelaki itu kini
sedang menyelami kehidupan religius.

Berita itu dikeluarkan pada 3 Januari oleh Uskup Lorena, Msgr Joaquim
Wladimir Lopes Dias, melalui catatan
di Facebook, di mana prelatus itu memuatkan gambar Sri Paus Fransiskus
memeluk Nathan de Brito yang berusia sembilan tahun. Satu lagi foto
menunjukkan Nathan pada masa ini,
seorang postulan dari Ordo Friars Minor di Rondonópolis bersama Uskup
Joaquim.
Peristiwa Nathan memeluk Bapa
Suci masih diingati khususnya bagi
umat Brazil, Melalui rakaman, Nathan
mengejar mobil Sri Paus dan pengawal keselamatan mengangkatnya menaiki mobil Sri Paus. Nathan kemudiannya dilihat berpaut, dan memeluk
Sri Paus, dengan air mata mengalir di
wajahnya lebih-lebih lagi ketika pengawal keselamatan cuba menariknya
daripada Sri Paus.
Selepas Bapa Suci Fransiskus memberkatinya, salah seorang pengawal
keselamatan berjaya menarik Nathan, membawanya keluar dari mo-

bil Sri Paus, menenangkannya dan
membawanya pulang ke keluarganya.
Dalam perjalanan pulang, Nathan menutup wajahnya dan menangis teresak-esak.
Uskup Lopes dalam akaun Facebooknya, mengongsikan gambar dirinya di hadapan altar di sebuah gereja bersama Nathan, yang kini seorang
postulan religius dan tersenyum dalam
jubah putih dan salib di dadanya.
Uskup Lopes juga menyatakan bahawa Nathan “menerima salib daripada
Sri Paus Fransiskus sendiri dan mendapat kebenaran untuk memakainya.
Beliau kini adalah postulan dari Ordo
Friars Minor di Rondonópolis, Mato

Nathan de Brito (kiri) bersama Uskup Joaquim Wladimir Lopes Dias pada
tahun 2021. Kredit gambar Facebook de Mons. Joaquim Wladimir Lopes Dias
Grosso.”
Di samping itu, gambar Nathan yang
sedang emosi dan memeluk Sri Paus,
juga pernah dijadikan ikon bagi Bulan Vokasi yang diadakan pada tahun
2016.
Dalam sebuah temu bual yang sama,
Nathan mengongsikan bahawa “impiannya” adalah menjadi seorang paderi. Pengalamannya menerima Komuni
pertama dan pertemuannya dengan

Sri Paus Fransiskus adalah peristiwaperistiwa penting dalam panggilannya.
Katanya, “Saat istimewa permulaan
kisah panggilan saya semasa menyambut Komuni Pertama. Sejak itu,
meskipun tidak layak, saya menjadi
tabernakel Yesus yang hidup. Satu
lagi detik yang memberi kesan hebat
bagi saya ialah pertemuan yang tidak
dijangka dengan Bapa Suci Fransiskus
semasa WYD Rio 2013.” — CNA
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Sri Paus secara rasmi lantik umat
awam untuk pelayanan baharu

Seorang katekis memimpin “Renungan Kitab Suci” dengan kelompok
penghuni jalanan di Kota Pasay di ibu kota Filipina. (Foto oleh Jire
Carreon/LiCASnews.com)

Indonesia lancar Tahun 2022:
Tahun Martabat Manusia

JAKARTA: Uskup Agung Jakarta
(KAJ), Kardinal Ignatius Suharyo
mencanangkan tahun 2022 sebagai “Tahun Martabat Manusia”.
Tema ini menjadi Dasar Matlamat
Pastoral KAJ.
Kardinal Suharyo berdoa agar
umat Katolik KAJ menunjukkan wajah kasih Tuhan selama 12
bulan ini. Bleiau mengumumkan
tahun istimewa itu dalam homily
pada 8 Januari 2022 di Katedral
St Maria Diangkat ke Syurga, Jakarta.
“Tahun Martabat Manusia”
akan mengawali program lima tahun umat KAJ. Selama lima tahun

akan datang, umat KAJ akan mendalami kehidupan iman dengan
slogan “Mengasihi, Peduli, Menjadi Saksi”.
Ajaran Sosial Katolik dapat dibagi secara sederhana menjadi lima
poin penting.
Kardinal Suharyo menjelaskan,
lima poin itu adalah penghormatan kepada martabat manusia,
berjuang untuk kebaikan bersama,
memelihara dan mempromosikan
solidariti, memperhatikan yang
tidak bernasib baik dan merawat
ciptaan Tuhan sebagai rumah bersama.
“Poin-poin ini saling berhubun-

VATIKAN: Takhta Suci telah
mengumumkan bahawa Sri Paus
Fransiskus akan menganugerahkan
pelayanan baharu untuk katekis,
lektor dan alkolit kepada lelaki dan
wanita awam buat pertama kali di
Basilika St. Peter.
Para calon dari tiga benua akan
menerima pelayanan baharu tersebut pada Misa Hari Minggu Sabda
Tuhan, 23 Januari.
Dalam surat apostolik Spiritus
Domini, Sri Paus telah mengubah
Kod Hukum Kanon, yang sebelum ini membataskan pelayanan di
kalangan umat awam.
Pelayanan yang dilembagakan
adalah pelayanan formal di dalam
Gereja Katolik yang terdiri daripada katekis, lektor dan alkolit di
kalangan umat awam.
Dua orang umat awam dari

tal, dan sekolah.”
Rayuan itu dikemukakan ketika
pertempuran semakin sengit antara
pasukan junta dan kumpulan bersenjata etnik dengan pasukan pertahanan rakyat yang baru muncul
dalam beberapa minggu kebelakangan ini.
Junta telah melancarkan serangan udara dan tembakan artileri,
memaksa beribu-ribu orang termasuk wanita, kanak-kanak, orang
tua dan orang kurang upaya untuk
meninggalkan rumah mereka untuk
mencari perlindungan di hutan atau
gereja berhampiran di kampung dan

menghadap uskup, menjawab: "Ini
aku."
Ritus itu juga menyarankan agar
uskup memberikan homili singkat tentang peranan katekis. Ada
undangan doa, berkat, dan salib
diserahkan kepada setiap katekis
baharu.
Para calon lektor dan alkolit
akan diberikan Alkitab, manakala
katekis akan diberikan salib.
Menurut surat apostolik Antiquum ministerium, orang awam
yang dilantik dalam pelayanan
katekis harus memiliki “iman yang
mendalam dan kedewasaan manusia,” menjadi peserta aktif dalam
kehidupan masyarakat Kristian,
dan “mampu menyambut orang
lain, menjadi murah hati dan menjalani kehidupan persaudaraan.”
— CNA

Ekumenisme, dari
pandemik ke sinod
gan. Untuk mempertahankan
martabat manusia, kepentingan
bersama harus diwujudkan dan
semangat solidariti harus dijaga,”
ujarnya.
Kardinal Suharyo meminta umat
Katolik untuk berdoa bagi agar seluruh umat KAJ dapat menunjukkan wajah Tuhan yang peduli terhadap manusia dan ciptaan-Nya
sepanjang Tahun Martabat Manusia ini. — pen@katolik

Para uskup Myanmar rayu bantuan untuk
orang-orang yang kehilangan tempat tinggal
YANGON: Konferensi para Uskup
Katolik Myanmar (CBCM) telah
merayu agar beribu-ribu orang yang
kehilangan tempat tinggal di negara
Asia Tenggara yang dilanda konflik
itu, diberi bantuan kemanusiaan.
“Memandangkan CBCM berjuang untuk keadilan, keamanan,
perdamaian, ia mendesak semua
umat untuk meringankan penderitaan mereka yang terkesan dan
orang yang kehilangan tempat tinggal,” kata para uskup dalam kenyataan mereka pada 14 Jan.
Presiden
CBCM,
Kardinal
Charles Bo, Setiausaha Agung
Uskup John Saw Yaw Han dan 16
uskup lain adalah antara mereka
yang menandatangani kenyataan
bersama semasa perhimpunan
agung konferensi tersebut di Yangon, 11-14 Jan yang lalu.
“Maruah manusia dan hak untuk
hidup tidak boleh dikompromi,"
kata para uskup sambil menambah
bahawa “kami sangat menuntut
penghormatan terhadap kehidupan,
penghormatan terhadap kesucian
rumah-rumah tempat ibadat, hospi-

wilayah Amazon di Peru akan dilantik secara rasmi menjadi katekis
oleh Sri Paus, bersama calon lain
dari Brazil, Ghana, Poland, dan
Sepanyol. Pelayanan lektor akan
diberikan kepada umat Katolik
awam dari Korea Selatan, Pakistan, Ghana, dan Itali.
Seorang lektor ialah seseorang
yang membaca Kitab Suci – selain
Injil yang hanya boleh dibaca oleh
diakon dan paderi semasa Misa.
Menurut pengumuman Vatikan
pada 18 Januari, setiap calon akan
dilantik melalui ritus upacara yang
disediakan oleh Kongregasi Ibadah
Ilahi dan Disiplin Sakramen.
Jika pelantikan berlangsung
selama Misa, maka setelah pewartaan Injil, seorang imam atau
diakon akan memanggil nama
masing-masing calon, yang akan

bandar berdekatan. Mereka merakamkan penghargaan kepada semua paderi, agamawan dan katekis
yang memberikan iringan pastoral
dan sokongan sakramen kepada
golongan yang memerlukan walaupun bahaya besar terhadap kehidupan mereka sendiri.
“Kami amat kagum dan tersentuh
dengan semangat perpaduan semua rakyat Myanmar, yang dengan
penuh belas kasihan menyambut
orang yang melarikan diri, memberi
mereka perlindungan dan memberi
mereka makan,” kata para uskup. —
Ucanews.com

ROMA: Selasa, 18 Januari 2022
menyaksikan pembukaan minggu
doa tahunan untuk Perpaduan Kristian, berlangsung dari 18-25 Jan.
Uskup Brian Farrell dari Dewan
Kepausan untuk Mempromosikan
Perpaduan Kristian mencerminkan beberapa aspek yang mungkin
memberi kesan ke atas perpaduan
Kristian dalam tempoh bersejarah
ini.
Menurut Uskup Brian Farrel,
Setiausaha Dewan kepausan untuk
Mempromosi Perpaduan Kristian
(PCPCU), tema, “Kami melihat bintang di Timur, dan kami datang untuk menyembahnya” adalah “undangan kepada semua orang Kristian
untuk kembali ke asal-usul kita dan
asal-usul kita adalah dalam Kristus".
Jelasnya, tema itu menceritakan
kisah orang Majus, orang-orang
bijaksana dari Timur, datang untuk
memuja bayi Yesus. “Kita tidak
akan pernah mempunyai kesatuan
dengan orang Kristian jika kita tidak
mempunyai iman yang sama dan
pendekatan yang sama, penerimaan
yang sama terhadap sejarah keselamatan yang bermula pada saat
kelahiran itu Yesus.”
Tambahnya, tema itu adalah “seruan untuk memusatkan usaha kita
pada peribadi dan misteri dan dunia
Yesus.”
Antara topik yang dibicarakan
dalam pertemuan ekumenikal ialah
pandemik Covid-19. “Kerjasama
antara orang Kristian dari gereja

yang berbeza diperkuatkan kerana
kita semua mengalami wabak yang
sama".
Dia menjelaskan bahawa pertemuan dalam talian memang baik
tetapi sukar membina kepercayaan
dan pemahaman yang diperlukan
dalam dialog teologi. Oleh itu,
meskipun terdapat "banyak kemajuan ekumenikal dari segi sahutan
dan bantuan terhadap pandemik tetapi terdapat juga beberapa kesukaran
“dalam meneruskan program dialog
teologi kami antara para pemimpin
gereja”.
Uskup Farrell kemudiannya meneruskan bercakap tentang hubungan antara PCPCU dan Sinod uskup
yang akan datang mengenai Synodaliti. Beliau menjelaskan bahawa
Majlis dengan pantas telah menjemput semua persidangan uskup
di dunia “bagi memastikan bahawa
apabila keuskupan dan komuniti
tempatan menganjurkan konsultasi
mereka sebagai persediaan untuk
sinod 2023, mereka juga harus menjemput ahli-ahli gereja lain yang bersama mereka agar suara mereka juga
turut didengari.”
Pada akhirnya, Uskup Farrell
menekankan kepentingan Minggu
Doa untuk Perpaduan Kristian ini,
dan menjemput semua orang untuk
mengambil bahagian, “supaya kita
melakukan perkara penting pertama
yang akan membawa persekutuan
penuh di kalangan orang Kristian
iaitu berdoa”. — media Vatikan
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Hari Minggu Firman Tuhan 2022

S

Membaca Alkitab
dari hati Gereja

arah sedang belajar di universiti apabila
dia mula membaca Alkitab secara serius
buat kali pertama selepas bertemu dengan
Tuhan secara peribadi.
Semasa dia membuka halaman Alkitab,
entah bagaimana, dia tahu bahawa dia sedang berhubung dengan Tuhan dalam Gereja.
Walaupun kemahirannya terhad dalam
menafsirkan Alkitab, namun dia tidak tersilap kerana dia tidak membaca Alkitab secara berasingan, tetapi dalam persekutuan
dengan Gereja, iaitu: apa yang dia pelajari
dari homili mingguan, kelas katekismus,
nyanyian pujian Kristian, pembelajaran
Alkitab, pembentukan iman, rakan-rakan
seiman Katolik, dan rakan-rakan seiman
Kristian berkumpul untuk membantu memahami apa yang dibacanya dalam Alkitab,
walaupun sudah tentunya terdapat beberapa
petikan masih sukar untuk difahami.
Namun, dengan kemunculan media sosial, dia telah terdedah kepada sumber
maklumat yang lebih luas, kebanyakannya
bercanggah dengan apa yang dia percayai
sejak usia mudanya.
Pada mulanya, dia menemui hujahhujah yang bercanggah yang berasal dari
sumber-sumber bukan Katolik atau bahkan
anti-Katolik. Ini hanya mendorongnya untuk belajar lebih banyak lagi tentang iman
Katoliknya supaya dia boleh memberikan
penjelasan yang munasabah tentang imannya (rujuk 1 Petrus 3:15).
Walau bagaimanapun, baru-baru ini, dan
dengan kekerapan yang semakin meningkat, dia telah mendengar hujah yang bercanggah dari dalam Gereja sendiri, malahan dari kalangan pihak berkuasa Gereja.

Mereka bertanyakan perkara seperti,
“Adakah Yesus benar-benar berkata demikian?”. Ada juga yang mempersoalkan
sama ada ajaran Alkitab itu betul mengenai
isu-isu semasa. Nampaknya ramai orang
tidak lagi percaya bahawa Alkitab adalah
firman Tuhan yang ditulis berdasarkan wewenang dari Tuhan.
Nasib baik, beberapa orang rakan Sarah
membantunya membaca Alkitab menurut
pandangan Gereja.
Ini bermakna ada tiga perkara yang mendasarinya:
1) membaca Alkitab dengan rasa hormat
dan kepercayaan, bukan dengan syak wasangka;
2) menafsirkan apa yang kita baca dari
Alkitab menurut pemahaman yang teruji
oleh masa tentang Tradisi Suci Gereja
seperti yang dinyatakan dalam Liturgi,

Bapa Gereja, para Pujangga Gereja dan
Para Kudus, dan dimurnikan di dalam
Katekismus Gereja Katolik (KGK); dan
3) belajar daripada Alkitab sebagai murid
Yesus Kristus, yang dengan ikhlas cuba
belajar daripada sang Guru.
Akhirnya, membaca Alkitab seharusnya
membantu kita untuk menemui Yesus Kristus, Firman Tuhan yang hidup. Pertemuan
sebegini boleh diibaratkan seperti orang
yang kehausan yang menemui mata air
yang melimpah ruah .
Setiap kali seseorang haus, seseorang itu
boleh minum sebanyak yang boleh diminumnya, tetapi masih terdapat banyak air
yang tersisa; dan ini adalah perkara yang
baik yang patut disyukuri.
Jika mata air telah kering, tidak akan ada
lagi air untuk menghilangkan dahaga yang
menyusul.

10 cadangan merayakan Hari Minggu
Sabda Tuhan
Hari Minggu Sabda Tuhan mulai dirayakan
pada 24 Januari 2021. Ini merupakan inisiatif yang dimulakan oleh Sri Paus Fransiskus sebagai hari “yang dikhususkan untuk
perayaan, kajian dan penyebaran Firman
Tuhan." (Surat Apostolik, Aperuit Illis, n.
3).
Mengapa harus membaca Kitab Suci?
Kerana, “Kitab Suci mempunyai ikatan
mendalam dengan iman umat beriman.
Oleh kerana iman datang dari pendengaran,
dan apa yang didengar adalah berdasarkan
firman Kristus (Roma 10:17), umat percaya terikat untuk mendengar dengan penuh perhatian terhadap firman Tuhan, sama
ada dalam perayaan liturgi, doa peribadidan refleks.” (n. 7).
Sri Paus Fransiskus menambah, “mengabdikan hari Minggu khusus dalam tahun
liturgi untuk Firman Tuhan membolehkan
Gereja mengalami semula bagaimana Tuhan yang Bangkit membukakan kepada
kita perbendaharaan firman-Nya dan membolehkan kita mengumumkan kekayaannya yang tidak terduga di hadapan dunia"
(n.2).
Berikut merupakan cadangan merayakan
Hari Minggu Sabda Tuhan:

perkahwinan, pertunangan, Krismas dan
sebagainya.

gai cara untuk mempelajari Firman Tuhan
dengan lebih sistematik.

3.Pastikan datuk dan nenek anda atau
orang tua dalam keluarga anda mempunyai Kitab Suci cetakan besar atau audio
Alkitab.

7.Cari petikan Kitab Suci dengan karya
seni untuk dibaca bersama dengan anakanak.

4.Bertekad untuk membaca satu bab Perjanjian Baru setiap hari; tuliskan apa yang
Roh Kudus katakan dalam hati anda. Jadikan ini sebagai diari rohani sebagai harta
karun untuk tahun-tahun akan datang.

1.Raikannya dengan upacara Pentakhtaan
Alkitab di rumah atau paroki anda.

5.Buat kumpulan Zoom atau Google Meet
mingguan untuk membaca, bermeditasi
dan berkongsi Injil Hari Minggu dengan
keluarga dan rakan.

2.Masukkan Alkitab dalam senarai hadiah anda, misalnya untuk hadiah hari jadi,

6.Pertimbangkan untuk mengambil kursus Kitab Suci Katolik dalam talian seba-

8.Cari permainan dalam talian berkaitan
Alkitab untuk dimainkan bersama keluarga.
9. Buat senarai petikan-petikan Kitab
Suci yang menyentuh hati anda. Kategorikannya mengikut keutamaan harapan,
iman, dan amal.
10. Bertekad untuk menjadikan Kristus
sebagai pusat kehidupan anda dan menyebarkan Firman Tuhan melalui aksi,
kata-kata dan fikiran anda. — Aletia/media Katolik

Kenali
Santo Anda

St. Fransis de Sales

F

~ 24 Januari ~

rancis dilahirkan di Sales,
Savoy, Perancis pada 21
Ogos 1567. Beliau berpendidikan tinggi, mempunyai
gelaran Doktor Undangundang ketika berusia 24
tahun.
Dengan pendidikan tinggi
itu, keluarga Francis berharap beliau menjawat
jawatan penting. Namun, Francis lebih mendengar panggilan yang terus-menerus dalam
hatinya yang memanggilnya untuk menjadi
paderi.
Keputusan Francis untuk memasuki seminari
sudah tentu ditentang keluarga. Namun dengan
ketekunan dan sikap sabarnya, Francis ditahbis
menjadi paderi pada 18 Disember 1593.
Fr Francis de Sales hidup pada masa umat
Kristiani dilanda perpecahan. Beliau pernah ke
sebuah daerah yang berbahaya di Perancis
untuk membawa kembali orang-orang Katolik
yang telah menjadi Protestan.
St. Francis kemudian diangkat menjadi
Uskup Geneva, Swiss. Beliau juga membentuk
sebuah ordo religius bernama Serikat Visitasi
bersama St. Yohana Fransiska de Chantal, pada
tahun 1610. Francis juga menulis buku-buku
rohani yang mengagumkan dan ada di antaranya masih dicetak sehingga kini.
Uskup de Sales wafat pada 28 Disember 1622
dan dinyatakan kudus oleh Sri Paus Inosensius
X pada tahun 1665. Oleh kerana pengabdiannya
yang gagah berani bagi Gereja, dia diberi gelar
istimewa “Pujangga Gereja”. St. Francis juga
merupakan pelindung bagi para wartawan.

Pesta
Bertobatnya
St. Paulus,
Rasul
~ 25 Januari ~

P

aulus hidup pada zaman Yesus namun dia
tidak pernah bersua wajah dengan Yesus.
Beliau pernah menjadi penganiaya para pengikut Yesus.
Dalam Kisah Para Rasul, kita dapat membaca kisah tentang pertaubatan Saulus yang
menakjubkan (Kis Bab 9:1-22). Dinyatakan
Saulus sedang dalam perjalanan ke kota Damsyik untuk menangkap para pengikut Kristus. Tiba-tiba, suatu sinar yang amat terang
melingkupinya. Dia rebah ke tanah dan menjadi buta lalu mendengar suatu suara yang
berkata, “Saulus, Saulus, mengapa engkau
menganiaya Aku?” Saulus menjawab, “Siapakah Engkau, Tuhan” Dan suara itu menjawab,
“Akulah Yesus yang kau aniaya itu.” Saulus
amat terperanjat dan bingung lalu bertanya,
apa yang Yesus mahu dia lakukan?
Yesus memintanya untuk meneruskan perjalanan ke Damsyik dan di sana, Yesus akan
memberi misi selanjutnya. Dan Yesus telah
datang secara peribadi kepadanya, berjumpa
dengannya, mengundangnya untuk bertaubat.
Setelah dibaptis, yang difikirkannya hanyalah
membantu orang-orang lain untuk mengenal
serta mencintai Yesus, Sang Juruselamat.
Kita mengenal Saulus dengan nama Romawinya iaitu Paulus. Dia disebut “rasul”.
Paulus menjelajah ke seluruh dunia untuk
mewartakan Khabar Gembira. Tak terhitung
banyaknya orang yang telah dihantarnya kepada Yesus.
Para musuhnya telah beberapa kali berusaha
membunuhnya. Namun, itu semua tidak dapat
menghentikannya untuk mewartakan Injil.
Rasul besar ini juga menulis surat-surat yang
mengagumkan kepada jemaat Kristiani.
Semua suratnya itu tercantum dalam Kitab
Suci. Surat-surat tersebut, yang disebut Epistula, seringkali dibacakan dalam Liturgi Sabda
dalam Misa.

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 23, 2021

Proses sinodal sorotan utama
mesyuarat pleno CBCMSB ke-109

KUALA LUMPUR: Mesyuarat Pleno ke109 Konferensi para Uskup Katolik Malaysia, Singapura Brunei (CBCMSB) yang
diadakan dalam talian, menyaksikan penyertaan semua sebelas uskup/agung dari Malaysia-Singapura dan pentadbir dari Brunei.
Tumpuan konferensi kali ini adalah pada
kemajuan atau perkembangan perjalanan
Sinod di keuskupan masing-masing serta
perbincangan kerohanian berkaitan Sinod.
Pada hari pertama, Charge d’Affaires,
Msgr Marco Sprizzi, menyampaikan ucapan
kepada para uskup.
Beliau mengimbas kembali pertemuan
terdahulu
menyatakan kegembiraannya
kerana hadir secara maya bersama para
uskup.
Msgr Marco menekankan seruan Bapa
Suci untuk mengubah minda dan hati melalui jalan sinodal. Sinodal bukan sahaja untuk
menyediakan laporan atau memenuhi tarikh
akhir, tetapi juga untuk memupuk semangat
kerjasama di kalangan para paderi, umat
serta menanam mentaliti berjalan bersama
— sebuah gereja persekutuan, partisipasi
dan misi.
Msgr Marco meminta para uskup agar
membawa semangat sinodaliti ke dalam
setiap aspek Gereja. Beliau menegaskan
bahawa, “Sinodaliti bukan latihan akademik sebaliknya ia adalah disiplin perjalanan
sinodal yang akan membuat perbezaan.”
Msgr Marco juga mengatakan bahawa
tahun 2022 adalah tahun penting dalam
kehidupan Gereja kerana ia menandakan
perayaan 400 tahun kewujudan Kongregasi
untuk Penginjilan Umat.
Beliau berkongsi beberapa kata-kata semangat daripada Presiden Kongregasi tersebut, Kardinal Antonio Tagle, yang menyampaikan harapan agar semua negara dapat
meraikan ulang tahun ini diperingkat lokal.
Prelatus itu juga menyampaikan rasa terima
kasih dari Takhta Suci kepada para uskup
dan semua umat Katolik atas sumbangan tahunan mereka kepada koleksi Peter’s Pence.

Proses Sinodal di setiap keuskupan/
agung
Para uskup kemudiannya mendengar
laporan awal tentang kemajuan perjalanan Sinod di setiap keuskupan.
Antara yang dilaporkan ialah cabaran
untuk menjangkau umat di pedalaman
dalam situasi pandemik Covid-19 serta
akses Internet yang lemah.
Di sesetengah tempat pula, ada umat
yang tidak peduli terhadap proses Sinod,
tidak memahami tujuan atau keperluan
untuk terlibat.
Salah seorang uskup mengatakan bahawa beberapa pendekatan pastoral generasi awal uskup Malaysia, sesungguhnya
telah mempunyai asas Gereja yang lebih
sinodal.
Melihat semula kepimpinan di setiap
peringkat
Dalam hal lain, terdapat keperluan untuk
memikirkan semula peranan dan tanggungjawab serta ke mana tenaga kita digunakan dalam pelayanan.

Para uskup berbicara tentang kesedaran
untuk melihat semula kepimpinan dalam
Gereja di setiap peringkat, cara para pemimpin Gereja dipilih, melatih para pemimpin, dan cara pemimpin berkomunikasi
dengan umat.
Walaupun terlalu awal untuk membuat
rumusan, para uskup bersetuju tentang
keperluan untuk berubah, bertobat dan
menyembuhkan dalam budaya, sikap,
struktur, dan amalan pastoral gereja.
Terdapat juga usaha kreatif untuk
melibatkan kanak-kanak dan remaja di
beberapa keuskupan; dan penggunaan
teknologi digital untuk menproses semua
respon yang masuk.

Perkongsian para Uskup/Agung

Keesokan harinya, para uskup berkongsi
perjalanan iman dan refleksi peribadi
mereka sendiri sebagai sebahagian daripada perbualan rohani.
Soalan-soalan yang dikemukakan ialah:
lApakah rahmat yang telah anda alami
setakat ini dalam proses keuskupan anda?

lApakah tekanan atau cabaran yang dihadapi?
lApakah penghiburan dan yang menyedihkan diri anda?
lDi manakah anda merasakan pergerakan Roh? atau di manakah anda mengalami Tuhan dalam semua ini?
Presiden CBCMSB, Uskup Sebastian
Francis merumuskan, “Kita telah meminta orang ramai dan paderi akan idea
dan perjuangan mereka. Perkongsian
kita sendiri pada pagi ini sebagai uskup,
sangat menyakinkan dan sangat baik jika
orang ramai memahami bahawa kita juga
mempunyai pergelutan sendiri.”
Para uskup kemudian meminta Setiausaha Eksekutif untuk bertemu dengan
petugas perhubungan Sinod dari semua
keuskupan untuk memutuskan garis masa
dan proses untuk fasa Sinode seterusnya.
Mesyuarat diakhiri dengan doa Angelus
dan berkat oleh Uskup Sebastian. Konferensi akan kembali bersidang pada 8 hingga 12 Ogos 2022.

Konferensi para Uskup bincang PMPC 2026, dana bantuan nasional
KUALA LUMPUR: Konvensyen Pastoral
Pan Malaysia (PMPC), Dana Bantuan Nasional dan pembentukan para seminarian merupakan antara lain yang dibincangkan semasa
Konferensi para Uskup Katolik Malaysia, Singapura Brunei (CBCMSB) ke-109 baru-baru
ini.
Berikut merupakan perkara-perkara yang
dibincangkan dalam pertemuan dalam talian
tersebut.

pembentukan manusia-piskologi.
Pembentukan Falsafah selama tiga tahun
telah dikemukakan oleh para Uskup Semenanjung Malaysia bagi seminari College General
di Pulau Pinang.
Para uskup merasakan, apa pun program
dan hala tuju yang ditetapkan, ia harus disertai
dengan kerohanian yang utuh

PMPC 2026

Laporan dan mesej

Konferensi meneruskan usaha untuk kerjakerja yang ada sekarang, seperti laporan negara untuk Ulang Tahun Ke-50 Federasi Konferensi para Uskup Asia (FABC); dan pesan
untuk Hari Minggu Sabda Tuhan yang dirayakan pada 23 Januari 2022.
Struktur kerja CBCMSB
Tinjauan ringkas mengenai struktur kerja CBCMSB juga diperhatikan, sebagai susulan daripada mesyuarat sebelumnya. Untuk ini, satu
mesyuarat akan diadakan pada 9 Mei 2022.

PMPC 2026 antara perbincangan dalam mesyuarat pleno 109 CBCMSB.

Pelayanan Pastoral untuk orang yang
tidak divaksin

Uskup-uskup Malaysia membincangkan topik
pelayanan pastoral bagi mereka yang tidak
mahu divaksin di mana para uskup berharap
adanya garis panduan pastoral tentang hal ini.

Dana Bantuan Nasional

Uskup bertugas untuk Caritas Malaysia,
Uskup Bernard Paul melaporkan tentang

Dana Bantuan Nasional untuk mangsa banjir.
Semua Uskup gembira dengan sambutan dan
sumbangan dari pelbagai pihak.

Pembentukan untuk para Seminarian

Para Uskup juga membincangkan mengenai
pembentukan seminarian di Pulau Pinang,
Kuching dan Kota Kinabalu dan kualiti-kualiti
paderi yang diperlukan.
Para uskup menegaskan keperluan aspek

Laporan terakhir ialah tentang perjalanan
menuju Konvensyen Pastoral Pan Malaysia
(PMPC) 2026. Tarikh muktamad untuk PMPC
adalah 9 hingga 13 Sept, 2026.
Keuskupan-keuskupan yang telah mengadakan perhimpunan keuskupan dan paroki
mereka, diminta untuk berkongsi pengalaman
mereka dengan Uskup Agung Julian Leow
atau Sekretariat Persidangan selewat-lewatnya
pada akhir Januari 2022. Jawatankuasa kerja
PMPC kemudiannya akan menyusun kit asas
semua perhimpunan paroki/diosis untuk semua keuskupan.

