
Pernah ada sebuah kampung terpencil yang mempraktikkan pembunuhan 
bayi perempuan yang bermaksud dengan sengaja membunuh bayi 
perempuan yang baru lahir, kerana mereka dikaitkan dengan alasan 
sosio-ekonomi. Anak lelaki dihargai lebih tinggi daripada kanak-kanak 
perempuan kerana mereka dapat bekerja dan membawa wang pulang. Oleh 
itu, bayi perempuan diberi susu yang dikilap dengan ekstrak dari tumbuhan 
beracun untuk membasmi mereka.

Pada suatu hari, seorang asing melintas di kampung ini dan merasa sedih 
dengan apa yang dilihatnya. Dia kemudian meminta untuk membawa bayi 
perempuan yang baru lahir itu dan ibu bapa dengan senang hati 
menyerahkan bayi itu kepadanya. Dia meninggalkan kampung itu dan 
membawanya ke tempat yang jauh. Tidak lama kemudian, gadis kecil ini 
menjadi doktor dan kembali ke kampung tempat dia dilahirkan. Dia 
menziarahi ayahnya yang sakit dan memberinya rawatan yang baik dan 
ubat-ubatan biasa sehingga dia sembuh sepenuhnya.

Lelaki tua itu berkata kepadanya, "Doktor, terima kasih atas kebaikan, kasih 
sayang dan dedikasi anda dalam membuat saya kembali sihat. Saya pasti ibu 
bapa anda sangat bangga dengan anda. Tolong beritahu saya lebih banyak 
mengenai diri anda." Doktor yang dipenuhi air mata kemudian menjawab, 
“Saya adalah anak perempuan yang dilahirkan di kampung ini dan dibawa oleh 
orang asing yang memberi saya kehidupan yang hebat, 
menggantikan kematian. Anda adalah lelaki yang memberikan 
bayi anda yang baru lahir mengikut tradisi kampung ini." Lelaki 
tua itu menangis tidak terkawal dan meminta 
pengampunan. Wanita itu memeluk ayahnya dan 
meninggalkan kampung itu. Walaupun dia sangat terluka, 

untuk menghentikan tradisi mereka yang tidak 
bermakna dan membiarkan bayi perempuan hidup.

Sumber: Alkitab Terjemahan Baru

   

Jemput seorang anggota wanita KED untuk 
memimpin dalam doa.  

Allah Bapa surgawi, Engkau adalah Allah 
kami semua. Engkau adalah Allah Penghara-
pan dan kami mohon bimbingan-Mu bagi 
semua wanita dan gadis dalam doa kami 
kepada-Mu pada hari ini. Kami mohon 
kepada-Mu untuk menjadi semua yang kami 
mampu. Beri kami keberanian untuk berbi-
cara dan bekerja untuk kesetaraan dan keadi-
lan, hingga bumi dipenuhi dengan kebenaran 
dan kasih. Kami mohon kepada-Mu untuk 
melindungi dan menjaga kami dari cabaran 
ketidakadilan dan penyalahgunaan. Pada Hari 
Wanita Antarabangsa ini, kami bersyukur 
kepada-Mu atas pemberian wanita dan sum-
bangan mereka kepada orang-orang kami 
melalui kasih dan bimbingan-Mu. Amin. 

Salam Maria
Salam Maria penuh rahmat,
Tuhan sertaMu
Terpujilah di antara wanita 
Terpujilah buah tubuhMu, Yesus
Santa Maria, Bonda Allah 
Doakan kami yang berdosa
S’karang dan waktu kami mati.

Korus: Bonda Perawan, murah hati
 Yang setia lagi suci
 Doakanlah kami semua 
1.  Kau dipilih oleh Bapa
      Kau dipilih untuk Anak
      Kau dipilih antara wanita
      Yang bersinar dari semua (Korus)

2.   Terpujilah antara wanita
      Terpujilah semua wanita
      Terpujilah berjiwa Kudus
      Terpujilah Bonda Maria (Korus)

Galatia 3:28                 
“Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau 
orang Yunani, tidak ada hamba atau orang 
merdeka, tidak ada laki-laki atau 
perempuan, karena kamu semua adalah 
satu di dalam Kristus Yesus.” 

RENUNGAN:
• Baca teks dengan suara yang kedengaran dan 

DENGAR dengan penuh keterbukaan.

• Baca dengan hening sendirian sehingga kamu 
menjumpai perkataan atau ayat yang 
menyentuh hatimu.

• Apakah yang dibisikkan oleh Roh Kudus 
melalui perkataan atau ayat tersebut?

• Apakah bicara kamu kepada Tuhan sebagai 
balasan kepada Firman-Nya?

• Kongsikan di dalam kumpulan kecil (3-4 
orang).

TINDAKAN:
Tugas kita pada bulan ini adalah:
• Memastikan kesediaan menyeluruh 

dilakukan pada perjumpaan pasukan teras, 
sebelum perjumpaan KED (bahkan untuk 
sesi dalam talian) dengan MEMILIH UNTUK 
MENCABAR BERAT SEBELAH & 
KETIDAKSAMAAN JANTINA sebagai topik 
perbincangan 

• Promosi Hari Wanita Antarabangsa dengan 
aktiviti kreatif pada 8 Mac 2021. 

• Fokus pada wanita dalam komuniti anda 
(tanpa mengira bangsa atau agama) yang 
telah memberikan sumbangan besar dalam 
pandemik Covid-19 ini melalui kerja mereka 
yang tidak kenal lelah untuk kesejahteraan 
orang lain.

Kongsikan pendapat dengan para anggota KED anda.
• Fikirkan masa anda tidak berat sebelah atau tidak adil terhadap orang lain 

yang berbeza dengan anda? Mengapa perkara itu berlaku?
• Sebagai lelaki, adakah anda dapat menerima wanita sebagai anggota 

masyarakat anda yang setara, memperlakukan pasangan anda tanpa berat 
sebelah dan memberi mereka peluang untuk membuat perbezaan dalam 
keluarga anda?

• Adakah wanita diberi peranan kepimpinan yang setara di paroki anda dan 
dibenarkan untuk membela hak mereka secara bebas? 

LAGU PEMBUKAAN:

DIALOG:  DOA PEMBUKAAN: PENDALAMAN:
 


