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Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-
orang yang menang,  oleh Dia yang telah mengasihi kita. 
Sebab aku yakin, bahawa baik maut, mahupun hidup, baik 
malaikat-malaikat, mahupun pemerintah-pemerintah, baik 
yang ada sekarang, mahupun yang akan datang, atau kua-
sa-kuasa,  baik yang di atas, mahupun yang di bawah...

Roma 8: 37-39

Penggodam China cuba 
menyusup ke jaringan
komputer Vatikan 
HONG KONG: Penggodam 

yang ada kaitannya den-
gan kerajaan China sudah 

mula memerhati dan telah meny-
usup ke jaringan komputer Vati-
kan dan Keuskupan Hong Kong, 
kata sebuah syarikat di Amerika 
Syarikat, yang cuba 'melawan' 
serangan dunia maya itu.  

Syarikat keselamatan Siber di Amerika 
Syarikat, Recorded Future mengatakan 
serangan itu bermula pada bulan Mei.

“Vatikan dan Keuskupan Katolik Hong 
Kong adalah beberapa di antara organisasi 
gereja Katolik yang menjadi sasaran Red-
Delta, sebuah kumpulan kegiatan ancaman 
yang disokong oleh China, didanai oleh  
Insikt Group,” kata laporan Recorded Fu-
ture yang diterbitkan pada 28 Julai.  Insikt 
Group adalah sayap yang meneliti ancaman 
intelijen perusahaan itu.

“Serangkaian percubaan penyusupan 
dalam jaringan ini juga cuba memasuki 
Misi Studi Hong Kong ke China dan Institut 
Kepausan untuk Misi Asing (PIME), Itali,” 
katanya.

Misi Studi Hong Kong dipandang seba-
gai wakil de facto Sri Paus Fransiskus un-
tuk China. Laporan itu mengatakan sasaran 
termasuk komunikasi antara Keuskupan 
Hong Kong dan Vatikan dan menggunakan 

alat dan metode serupa yang sebelumnya 
diidentifikasi dengan kumpulan penggodam 
yang disokong pemerintah China. 

Laporan itu muncul ketika Vatikan dan 

Beijing diperkirakan akan melakukan 
pembicaraan tahun ini tentang pembaha-
ruan perjanjian penting tahun 2018 tentang 
pelantikan uskup.

Laporan itu juga menyusul berita min-
ggu lalu tentang penggodam – diyakini 
disokong oleh China — yang menyerang 
anggota Gereja Katolik Hong Kong dalam 
serangkaian operasi serangan siber yang 
diungkapkan oleh seorang analisis virus 
komputer.

Serangan penggodaman ini terungkap 
ketika para pemimpin gereja Hong Kong 
secara terbuka menyokong bantahan si di 
kota itu meskipun ada peringatan dari Vati-
kan agar para klerus tetap neutral.

Beijing berulangkali membantah terlibat 
dalam usaha penggodaman yang disokong 
kerajaan ini dan mengatakan negara itu 
menjadi mangsa dari ancaman tersebut.

Penggodaman yang dilaporkan terjadi 
setelah pertemuan antara Beijing dan men-
teri luar negara Vatikan di Jerman awal ta-
hun ini, menandai pertemuan rasmi tingkat 
tinggi antara kedua-dua pihak dalam be-
berapa dekad. 

Sebuah delegasi China dijadualkan  men-
gunjungi Vatikan sebelum akhir tahun seba-
gai sebahagian dari perundingan lanjutan.

Tetapi jadual perjalanan ke Vatikan itu 
masih belum diketahui kerana pandemik 
coronavirus. Sumber yang berbicara kepa-
da Reuters sebelum laporan penggodaman, 
mengatakan masih belum jelas apakah kes-
epakatan itu akan diperpanjang secara au-
tomatik disebabkan pandemik dan untuk 
tempoh berapa lama. — ucanews.com 

ROMA: Tujuh tahun selepas penculikan-
nya di Syria, Fr Paolo Dall'Oglio (gambar) 
dikenang di Roma kerana cintanya kepada 
rakyat Syria dan dedikasinya terhadap kea-
manan dan keadilan.

Dall'Oglio diculik dari bandar Raqqa oleh 
militan Negara Islam pada bulan Julai 2013. 
Imam Jesuit Itali itu telah berkhidmat di Syr-
ia selama lebih dari 30 tahun semasa dicu-
lik. Tidak diketahui apakah dia masih hidup. 
Terdapat laporan yang belum disahkan ba-
hawa beliau telah dibunuh pada tahun 2013.

"Rayuan saya adalah untuk tidak melupa-
kan Syria," kata kakak Dall'Oglio kepada 
wartawan pada sidang media di Roma, 29 
Julai.

"Dall'Oglio diculik kerana dia telah men-

yahut misinya ada-
lah bersama rakyat 
Syria," kata Imma-
colata Dall'Oglio.

Perang Saudara 
Syria, yang bermu-
la pada bulan Mac 
2011, telah men-
gorbankan kira-kira 
380,000 orang, dan 
telah menyebabkan 

lebih 7.6 juta orang telah kehilangan tempat 
tinggal dan lebih lima juta menjadi pelarian.

"Mengingati Paolo hari ini adalah meng-
ingati rakyat Syria, orang-orang yang dikasi-
hinya," kata Fr Camillo Ripamonti, presiden 
pusat Perkhidmatan Yesuit untuk Pelarian. 

Dall'Oglio mempunyai "ikatan" dengan 
rakyat Syria, orang-orang yang  setelah sem-
bilan tahun perang, masih "menunggu keadi-
lan dan kedamaian," kata Ripamonti.

Pada tahun 1980-an, Dall'Oglio memuli-
hkan reruntuhan Biara Syria abad ke-6 Sto 
Moses dari Abyssinian. Pada awal tahun 
1990-an, Dall’Oglio telah menubuhkan se-
buah komuniti monastik antara agama yang 
didedikasikan untuk dialog Muslim-Kris-
tian.

Pada tahun 2012, pemerintah Syria men-
gusirnya kerana beliau mengkritik Presiden 
Bashar al-Assad dan pemerintahannya. 
Dall'Oglio pada mulanya mengabaikan per-
intah pengusiran itu, tetapi kemudian men-
inggalkan Syria atas permintaan uskupnya.

Dall'Oglio kembali ke wilayah yang di-
kuasai pemberontak di bahagian timur Syria 
pada akhir Julai 2013 dalam usaha untuk 
mewujudkan rundingan damai antara kum-
pulan Kurdi dan Islam. Dia diculik pada 29 
Julai 2013.

 Federico Lombardi, SJ, presiden Yayasan 
Ratzinger Vatikan, mengatakan usaha 
Dall'Oglio telah memberi inspirasi kepada 
ramai orang, "juga di kalangan umat Islam, 
di mana Dall'Oglio mengajar kita untuk ber-
dialog dan bersatu dalam mencari keadilan 
dan perdamaian." 

Pada Januari 2019, Sri Paus Fransiskus 
bertemu dengan keluarga Fr Dall’ Oglio 
yang datang ke Rumah Santa Marta di Va-
tikan. — CNA 

Sebuah kamera pengintai terlihat berdekatan lukisan religius semasa Misa di Katedral 
Xishiku, sebuah gereja Katolik yang direstui negara, pada Malam Natal di Beijing, 24 
Disember 2019. (Foto oleh Florence Lo / Reuters). 

Paderi yang diculik dikenang kerana kasihnya terhadap 
orang-orang Syria yang menderita 
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Kita dibangun untuk                      
bersama dengan orang lain 
Dalam bukunya The Secret, 

Rene Fumoleau menulis puisi  ber-
judul Sins (Dosa-dosa). Fumoleau, 
yang merupakan paderi misionari 
dan melayani orang-orang Dene di  
Kanada Utara, pernah meminta 
sekumpulan Penatua untuk mena-
makan apa yang mereka anggap 
sebagai dosa terburuk dari semua. 
Jawapan mereka:

Sepuluh orang Dene berbincang 
bersama,

  Dan selepas beberapa ketika, 
Radisca telah menjelaskan kepada 
saya: "Kami semua sudah berbin-
cang dan kami semua bersetuju: 

Dosa terburuk yang dapat dilaku-
kan oleh orang ialah apabila mere-

ka mengunci pintu mereka. "
Mungkin pada masa kejadian ini 

berlaku dan di kampung Dene ter-
tentu, anda masih boleh membiar-
kan pintu anda terbuka tanpa bera-
sa bimbang, namun ini adalah nasi-
hat yang kuat dan tepat yang tepat 
bagi kebanyakan kita yang hanya 
berasa selamat apabila pintu dikun-
ci dua kali, dan sistem keselamatan 
elektronik yang melindungi pintu 
kita. 

Kata-kata daripada Dene Elders 
ini betul kerana pada akhirnya, 
mereka berbicara tentang sesuatu 
yang lebih mendalam daripada 
pintu keselamatan kita. Apa 
maksudnya mengunci pintu anda?

Seperti yang kita ketahui, ada 
banyak jenis pintu yang kita kunci 
dan membuka kunci pintu bagi 
membiarkan orang lain masuk dan 
keluar. Jean-Paul Sartre, eksistensi-

alis Perancis yang terkenal, pernah 
menulis: Neraka adalah orang lain. 
Walaupun ini mungkin terasa benar 
secara emosional namun itu adalah 
antitesis dari kebenaran agama, ter-
utama kebenaran Kristian.Semua  
agama besar dunia, pada akhirnya, 
bersama orang lain adalah syurga; 
manakala yang memilih untuk ber-
sendirian adalah neraka. 

Itu adalah kebenaran yang wujud 
dalam sifat kita. Sebagai manusia 
kita secara semulajadinya adalah 
makhluk; bererti kita dibina 
sedemikian rupa sehingga apabila 
kita memilih untuk menjadi indi-
vidualistik, mementingkan peribadi 
dan idiosinkratik, pada masa yang 
sama kita selalu memerlukan sos-
ial, komuniti, dan saling bergan-
tung. 

Kita dibangun untuk bersama 
dengan orang lain, bermakna, tanpa 
orang lain, hidup akan kosong, 
tidak ada makna kehidupan. 
Sesungguhnya, kita saling memer-
lukan demi meneruskan kelangsun-
gan hidup,  demi  menjaga 
kewarasan kita. 

Lebih-lebih lagi, kita saling 
memerlukan untuk cinta dan 
makna kerana tanpa ini tidak ada 
tujuan yang lebih penting untuk 
kita. Mengakhiri kehidupan sendiri 
dengan kematian adalah pilihan 
yang teruk. 

Perkara ini perlu diketengahkan 
pada hari ini kerana di dalam 
masyarakat dan di gereja-gereja 
kita, terlalu banyak daripada kita 
yang mengunci  sebilangan besar 

pintu kita dengan cara yang mero-
sakkan dan bertentangan dengan 
ajaran agama Kristian. Apa 
masalah kita?

20 tahun, Robert Putnam melihat 
komuniti yang kecewa dan putus 
asa di dalam budaya kita dan 
menamakannya dalam frasa yang 
menarik, “Bowling Alone.” Bagi 
Putnam, keluarga, kawasan kejiran-
an, dan komuniti kita yang lebih 
besar, menjadi hancur kerana 
wujudnya buydaya sikap individu-
alisme yang berlebihan. 

Semakin banyak manusia yang 
lebih suka bersendirian, berjalan 
mengikut rentak idiosinkratik kita 
sendiri dan bukannya mengikut 
rentak masyarakat. Ramai yang 
bersetuju dengan pandangan ini. 

Walau bagaimanapun, apa yang 
kita hadapi hari ini melangkah 
lebih jauh daripada individualisme. 
Dalam individualisme yang ber-
lebihan, seperti yang dijelaskan 

oleh Putnam, kita akhirnya bermain 
boling seorang diri, tetapi masih 
bermain di lorong boling yang 
sama, terpisah antara satu sama lain 
tetapi tidak terkunci. Masalah kita 
semakin mendalam. Secara kiasan, 
kita saling mengunci dari lorong 
boling biasa kita. Apa yang dimak-
sudkan di sini?

Di luar individualisme yang 
mengasingkan, kita bergelut dalam 
keluarga, masyarakat, negara, dan 
gereja kita dengan kuasa kejahatan 
yang berlainan, iaitu, dengan pintu 
yang terkunci dalam kepahitan. 

Secara politik, di kebanyakan 
negara kita sekarang sangat terpo-
larisasi sehingga pelbagai pihak 
tidak dapat mengadakan perbincan-
gan sopan dan telus antara satu 
sama lain. Yang lain adalah "nera-
ka". Ini berlaku juga di dalam kelu-
arga kita di mana perbincangan 
pada  majlis makan malam kesyu-
kuran atau Krismas harus 
mengelakkan semua rujukan den-
gan teliti mengenai apa yang ber-
laku di negara ini dan kita hanya 
dapat berada di meja yang sama 
antara satu sama lain jika kita 
menyimpan pandangan politik kita.

Sayangnya, ini juga terpancar di 
gereja-gereja kita di mana pandan-
gan teologi, eklesiologi, dan moral 
yang berlainan telah menyebabkan 
polarisasi intensiti sedemikian rupa 
sehingga setiap kumpulan teologi 
dan gerejanya berada di belakang 
pintu yang terkunci dengan kuat. 

Tidak ada keterbukaan terhadap 
apa yang lain dan semua dialog 

yang sebenarnya telah digantikan 
oleh syaitan bersama. Kekurangan 
keterbukaan inilah yang akhirnya 
disebut oleh Dene sebagai dosa ter-
buruk, pintu terkunci kita. 

Sangat menarik bagaimana keja-
hatan berfungsi. Injil memberi kita 
dua kata yang terpisah untuk yang 
jahat. Kadang-kadang yang jahat 
disebut "iblis" (Diabolos) dan 
kadang-kadang yang jahat disebut 
"syaitan" (Satanas). Kedua-duanya 
menggambarkan kekuatan jahat 
yang bertentangan dengan Tuhan, 
bertentangan dengan kebaikan, dan 
cinta dalam sebuah komuniti.

"Iblis" berfungsi dengan mem-
ecah-belahkan kita, memecah-
belahkan masyarakat melalui rasa 
cemburu, kebanggaan, dan kebe-
basan palsu; sedangkan "Syaitan" 
berfungsi dengan cara yang seba-
liknya. Syaitan menyatukan kita 
dengan cara yang sakit sehingga 
membuat kita, sebagai kelompok, 
saling menyeksa, melakukan peny-
aliban, dan saling berpegang teguh 
melalui berbagai jenis histeria dan 
ideologi yang menyakitkan, seperti 
perkauman, rasisme, seksisme, dan 
kebencian kumpulan setiap jenis. 
Sama ada cara, sama ada syaitan 
atau syaitan, kita berakhir untuk 
berada di belakang pintu terkunci 
di mana orang-orang di luar diri 
kita dilihat sebagai neraka.

Jadi memang benar, "dosa terbu-
ruk yang dapat kita buat adalah 
mengunci pintu kita."  — Hakcipta 
Terpelihara 1997-2020 @ Fr Ron 
Rolheiser 

Setelah mendengar, bahawa 
Yohanes Pembaptis dibunuh 
oleh Herodes, Yesus pergi 

mengasingkan diri naik perahu, 
untuk mencari tempat yang sunyi. 
Ternyata umat mengikuti Dia mela-
lui jalan darat. Ketika mendarat, 
Yesus melihat orang banyak yang 
sangat besar jumlahnya. 

Melihat itu Yesus tergeraklah 
hati-Nya terhadap mereka sebagai 
manusia seutuhnya, baik kebutu-
han badan mahupun jiwa mereka! 
Yesus memberikan sabda untuk 
jiwa mereka, dan kepada badan 
mereka. Dia memberikan penyem-
buhan penyakit dan makanan.

Mendengar berita Injil yang 
disampaikan kepada kita tentang 
Yesus yang menolong keperluan  
orang-orang sezaman-Nya, kita 
bertanya mengapa sekarang ini  Dia 
tidak melakukannya? 

Bukankah sekarang pun masih 
ada puluhan juta orang yang men-
derita kelaparan atau belum dapat 
hidup secukupnya secara wajar? 

Ternyata ketika mengha-
dapi keadaan orang-orang yang 
berkekurangan, Yesus tidak lang-
sung memperlihatkan kemampuan-
Nya mengadakan mukjizat, sehing-
ga tiba-tiba tersedialah roti dan ikan 
untuk dimakan. 

Dia meminta dahulu kepada 
murid-murid-Nya apa yang mereka 

miliki dan dapat mereka lakukan. 
Mereka diminta untuk berbahagi 
apa yang mereka miliki. Ternyata 
mereka hanya menemui lima roti 
dan dua ikan! Tetapi dengan ba-
han makanan yang begitu terbatas, 
mereka dapat memberikan ma-
kanan sampai kenyang, bahkan ada 
kelebihannya.

Nah, sekarang pada zaman kita 
pun Yesus berbuat hal yang sama. 

Dia meminta kita dahulu  un-
tuk berbahagi apa yang kita miliki 
dan kita peroleh dari bumi kita ini. 
Bumi kita ini mampu menyediakan 
bahan makanan, yang jauh lebih 
dari cukup untuk mencukupi keper-
luan ratusan juta jiwa manusia lebih 
banyak lagi dari pada  yang seka-
rang hidup di dunia ini. 

Maka pertanyaannya ialah: be-
ranikah kita menyalahkan Tuhan, 
bahawa Dia tidak menyediakan 
makanan yang cukup bagi orang- 
orang yang berkekurangan, padahal 
kita secara sedar atau tidak sedar, 
mensia-siakan atau hanya meny-
impan,  bahkan membuang begitu 
banyak apa yang sisa atau kelebi-
han. 

Hal itu dilakukan, mungkin ker-
ana menurut perhitungan apa yang 
ada dianggap terlalu banyak dan 
tidak diperlukan, atau dengan perhi-
tungan dagang iaitu, jangan sampai 
kerana banyaknya barang yang ter-

sedia akan menurunlah harganya? 
– Menghadapi keadaan serupa itu 
apakah sebenanya yang harus kita 
lakukan  sebagai orang Kristian, 
sebagai murid-murid Kristus sejati, 
menurut ajaran dan teladan-Nya?

Secara singkat: kita harus meng-
hayati solidariti. Iaitu,  kita semua 
harus bersedia berbagi. Mengada-
kan pembahagian secara lebih adil. 
Pelaksanaan pesan Yesus untuk 
berbahagi  dengan sesama memang 
tidak mudah. 

Ada negara-negara yang lebih 
mementingkan, membuat, mem-
beli dan memiliki senjata untuk 
perang, sementara itu membiarkan 
rakyatnya lapar dan miskin. Ada 
ahli-ahli ekonomi yang lebih me-
mentingkan ekonomi makro, seo-
lah-olah tidak ada ekonomi mikro. 

Ada negara-negara yang kaya 
raya  potensi alamnya, tetapi 
banyak rakyatnya hidup miskin. 
Tanggungjawab atas keadaan itu 
dipegang oleh suatu pemerinta-
han, di mana banyak pejabat dan 
penduduknya  kaya, tetapi sangat 
miskin daya fikirannya dan keras 
serta kering hati nuraninya terhadap 
keperluan rakyat jelata,  dan mereka 
itu  lebih memikirkan kekayaan dan 
kepentingannya sendiri.  

Dalam Injilnya tentang perban-
yakan roti yang kita renungkan, 
Yohanes menyebut  seorang kanak-

kanak, yang hanya  mempunyai 
lima roti dan dua ikan. Ibaratnya, 
kita ini adalah seperti si anak itu. 
Tetapi dengan bahan makanan yang 
begitu terbatas itu kita mahu dan 
rela berbahagi dengan begitu ban-
yak orang yang membutuhkannya. 

Rasa solidariti terhadap sesama, 
itulah pesan Yesus kepada kita 
dalam Injil hari ini, seperti ditun-
jukkan oleh Yesus sendiri, yang 
“tergerak hati-Nya oleh belas 
kasihan” (ay.14) dan yang secara  
spontan dialami oleh si anak, yang 
masih lurus dan tulus hatinya terha-
dap keperluan orang lain.

Injil hari ini juga menyampaikan 
suatu pesan lain yang tidak kurang 
pentingnya.  Dalam Injil tertulis: 
“Setelah diambil-Nya lima roti dan 
dua ikan itu, Yesus menengadah ke 
langit dan mengucap berkat, lalu 
memecah-mecahkan roti itu dan 
memberikannya kepada murid-
murid-Nya”. 

Perbanyakan roti dan ikan men-

ingatkan kita akan perbanyakan 
roti lain, iaitu tubuh Kristus dalam 
Ekaristi. Kerana itu dalam Ger-
eja sering terdapat lukisan tentang 
Ekaristi berupa gambaran suatu 
keranjang berisi roti dan dua ikan 
di sebelahnya.

Akhirnya di samping itu para 
imam dan para pewarta sabda juga 
memperbanyak roti kepada umat 
atau para pendengar, iaitu roti sab-
da Tuhan. Mereka ini memecah-
mecahkan roti sabda Tuhan untuk 
orang banyak. – Apakah tugas kita 
semua selanjutnya? 

“Mengumpulkan potongan-
potongan roti yang sisa” dan me-
neruskannya kepada orang-orang, 
yang tidak ikut hadir dalam per-
jamuan. Ertinya,  segalanya yang 
telah diberikan oleh Kristus, baik 
untuk keperluan jiwa mahupun 
raga manusia, harus diteruskan ke-
pada semua orang. — Msgr. FX. 
Hadisumarta O.Carm, imankato-
lik.com 

HARI MINGGU BIASA KE-18 
TAHUN A

Memberi makanan kepada yang “lapar”

YesaYa 55:1-3 
 Roma 8:35.37-39 

injil matius 14:13-21
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Rev. Fathers, Religius — Brothers dan 
Sisters, Seminarians, Komuniti ISKB, 
Katekis, Pengerusi dan ahli-ahli TPK, 
MPP, MPM, KWK, KBK, KKD, Komuniti,  
Komiti dan Saudara Saudari yang saya 
kasihi dalam Kristus,

Sudah dua Hari Minggu berturut-turut 
kita mendengar Yesus melalui Injil-Nya 
memberi perumpamaan tentang Kerajaan 
Tuhan. Apa itu Kerajaan Tuhan dan apa 
kaitannya dengan kita?

Yesus menggunakan banyak perump-
amaan untuk memperkenalkan kerajaan 
Tuhan agar dapat dialami dan difahami oleh 
kita umat-Nya. Kerajaan Tuhan itu pada 
dasarnya adalah perwujudan kuasa dan 
pemerintahan Tuhan di dalam hati dan ke-
hidupan semua orang yang percaya kepada 
Kristus. Itulah sebab mengapa Yesus men-
gajak, “bertobatlah daripada dosa kamu, 
kerana tidak lama lagi Tuhan akan memer-
intah” (Mat. 4:7). Ini bermakna bahawa 
hanya apabila ada sikap taubat, rendah hati 
dan tidak sombong seseorang itu akan dapat 
mengenal dan mengalami kehadiran Tuhan 
dan kuasa-Nya.

Yesus sendiri pernah berkata dalam doa-
Nya kepada Bapa, “Aku bersyukur kepa-
da-Mu kerana apa yang Engkau rahsiakan 
daripada orang yang bijak pandai, Engkau 
tunjukkan kepada orang yang tidak terpela-
jar” (Mat. 11:25).

Sebenarnya Tuhan telah melengkapi 
setiap kita dengan mata, telinga dan hati su-
paya kita sentiasa peka dan dapat melihat, 
mendengar dan merasai kehadiran Tuhan 
pada sesama kita, alam ciptaan Tuhan dan 
apa yang berlaku dalam keluarga, komu-
niti serta sekeliling kita, kecuali jika kita 
berkeras hati (Mat.13:10-17).

Saudara saudari, kita bersyukur kerana 
sebagai pengikut dan murid Yesus kita 
sentiasa dipimpin oleh Roh Kudus dalam 
perjalanan hidup dan iman kita. Roh Ku-
dus sentiasa mendorong kita hidup dalam 
semangat kesatuan dan kekitaan. Roh Ku-
dus menerangkan akal budi kita agar kita 
sentiasa bangga dengan identiti kita sebagai 
anggota-anggota Kerajaan Tuhan, komited 
kepada misi kita sebagai saksi-saksi kera-
jaan-Nya dan yakin dengan destinasi hidup 
ini menuju ke rumah Bapa di syurga mela-

lui Yesus (Yoh.14:6).
Sebagai Paderi, Religius, Katekis dan 

para Pemimpin Umat perjalanan iman dan 
pelayanan kita perlu berpandu dan ber-
landaskan kepada Visi-Misi-Matlamat 
Keuskupan agar kita sentiasa fokus dan 
bersama dapat memainkan peranan kita se-
bagai saksi-saksi yang komited dan efektif 
melayani Kerajaan-Nya (Mat. 6:33).

 Berikut beberapa perkara yang perlukan 
perhatian kita bersama:

1. Poor Clare Sisters akan merayakan 
hari Santa Clare pada 11 Ogos 2020  den-
gan mengadakan Misa Kudus kesyukuran 
pada jam 6.00 petang di RRKKT. Tema 
Perayaan: “St.Clare’s Spirit of Prayer uni-
fies the different faces of the earth”. Pro-
gram perayaan dapat dilihat dalam Risalah 
Mingguan KSFX.

2. Pesta Bonda Maria diangkat ke Sy-
urga adalah pada 15 Ogos. Untuk meny-
ambut Pesta ini ada dua peristiwa akan kita 
rayakan (dengan mematuhi SOP yang su-
dah ditetapkan seperti yang kita semua se-
dia maklum dalam masa PKPP ini): 

a)Penghormatan Bonda Maria di Pusat 

Ziarah Keluarga Kudus Nulu Sosopon (PZ-
KKNS) dengan Doa Rosari di hadapan Ikon 
Our Lady of Lourdes pada jam 6 petang dis-
usuli dengan Misa Kudus.

b)Kesyukuran Ulang Tahun ke-13 Adorasi 
harian di Rumah Retret Keuskupan Kenin-
gau Tatal (RRKKT). Kesyukuran ini akan  
kita isikan dengan Misa Kudus jam 8 pagi 
dan disusuli dengan Adorasi pada 15/8.

3. Radio Online “Kekitaan FM”. KOM-
SOS Keuskupan Keningau akan melancar-
kan usaha-usaha Evangelisasi dalam masa 
PKPP  ini melalui Radio Online “Kekitaan 
FM”. Kita bawa dalam Doa agar usaha kita 
ini diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. 
Jika tidak ada aral melintang pelancarannya 
akan diumumkan nanti.

“Umat Tuhan Berjalan Bersama Dalam 
Kesatuan, Kesetiaan dan Kekudusan Yesus 

Kristus”

Kebahagiaan Adalah Kekitaan

+Bishop Datuk Cornelius Piong

Kita adalah umat Tuhan yang 
komited, efektif melayani kerajaan-Nya 

Soalan: Di dalam Kitab Suci kaum Farisi sering 
digambarkan sebagai orangorang yang sering 
memusuhi Yesus. Siapakah mereka sebenarnya?

Jawaban: Menurut sejarah, keberadaan sekte Farisi 
lahir sekitar abad ke-3 sebelum Masihi. Farisi sendi-
ri bererti “yang terpisah” sehingga tujuan sekte ini 
adalah memisahkan diri dari pengajaran bangsa 
bukan-Yahudi yang mereka anggap ‘mencemari’ 
idealisme tradisi Yahudi (lih. 1 Mak 1:11; 2 Mak 
4:14).

Semasa penganiayaan Raja Antiokhus, kaum 
Farisi tampil sebagai kaum Yahudi yang memperta-
hankan agama dan tradisi Yahudi. Ramai di antara 
mereka menjadi martir (1 Mak 1:41).

Maka, sekte Farisi sering dikenal dengan nama 
sekte Puritan Yahudi, sehingga menjadi kelas ter-
pandang pada masa Yesus. Rasul Paulus mengakui 
bahawa Dia adalah dari kaum Farisi yang percaya 
akan kebangkitan badan (lih. Kis 23:6). Kaum Farisi 
ini bersama dengan kaum Saduki berperan dalam 
menyerahkan Yesus untuk dihukum mati.

Kaum Farisi menyerahkan Yesus ke pengadilan 
dengan tuduhan menghujat Tuhan, sedangkan kaum 
Saduki menentang Yesus kerana ajaran Yesus ten-
tang kebangkitan orang mati, yang tidak mereka 
percayai. Setelah kebangkitan Yesus dan pertentan-
gan dengan Roma (66-135), maka kaum Farisi 
kemudian praktis menjadi identiti dengan kaum 
Yahudi.

Dari merekalah kemudian dunia barat mengenal 
Yudaism (agama Yahudi) yang ditandai dengan ket-

ahanan idealisme religius dan patriotik terhadap aja-
ran dan tradisi Yahudi.

Sekitar tahun 200 kaum Yahudi ‘mengedit’ kum-
pulan pendapat dan ketentuan para rabi, yang dike-
nal dengan Mishnah, yang merupakan dasar bagi 
kompendium ajaran Yahudi yang dikenal sebagai 
Talmud.

Kelompok Farisi adalah orang Yahudi yang mem-
pertahankan Taurat Musa, dan mereka memegang 
kuat pengajaran tradisi Musa.

Sesungguhnya dari kaca mata positif, mereka 
mempersiapkan jalan bagi pengajaran Kristiani, ker-
ana pengajaran mereka yang berdasarkan Tuhan 
yang satu (monotheism), pengajaran para nabi dan 
kepercayaan mereka akan kebangkitan orang mati.

Namun di samping mempunyai kerohanian yang 
kuat, kaum Farisi juga kemudian berkembang men-
jadi angkuh dan menekankan formaliti yang berlebi-
han yang mensyaratkan upacara-upacara terperinci 
sehingga mengabaikan ketentuan hukum moral 
yang lebih penting, iaitu yang berlandaskan kasih 
dan keadilan.

Inilah yang dikecam oleh Yesus (lih. Mat 23: 
23-28), dan kerana kecaman ini, mereka ingin 
menangkap Yesus. Di mata mereka, Yesus melang-
gar hukum Taurat, dengan “melakukan pekerjaan” 
iaitu menyembuhkan pada hari Sabat, dengan berte-
man dengan pemungut cukai dan wanita berdosa, 
namun terlebih- lebih lagi, dengan mengaku sebagai 
Putera Tuhan.

Mereka tidak dapat mengerti bahawa Yesus men-
gatakan bahawa Dia berasal dari Bapa (Yoh 8:42), 

dan bahawa sebelum Abraham ada, Dia telah ada 
(Yoh 8:58). Walaupun mereka menantikan Mesias, 
namun gambaran dan harapan mereka tentang 
mesias adalah yang mesias yang menjadi pemimpin/
raja, sehingga mereka tidak dapat menerima Yesus 
yang tampil tidak sebagai raja, namun sebagai 
seorang yang miskin, tukang kayu dari Nazareth.

Pandangan ini tetap ada dalam diri orang Farisi/
Yahudi setelah kebangkitan Yesus: ramai di kalan-
gan mereka sukar percaya bahawa Mesias yang 
dijanjikan Tuhan datang ke dunia sebagai hamba 
yang wafat di salib. Ini merupakan batu sandungan 
bagi mereka. Rasul Paulus mengatakan:

“Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah 
ahli Taurat? Di manakah pembantah daripada dunia 
ini? Bukankah Tuhan telah membuat hikmat dunia 
ini menjadi kebodohan? Oleh kerana dunia, dalam 
hikmat Tuhan, tidak mengenal Tuhan oleh hik-
matnya, maka Tuhan berkenan menyelamatkan 
mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan 
Injil.

Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan 
orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami 
memberitakan Kristus yang disalibkan: untuk orang-
orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk 
orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan, tetapi 
untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, 
mahupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah 
kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Sebab yang 
bodoh dari Tuhan lebih besar hikmatnya dari pada 
manusia dan yang lemah dari Tuhan lebih kuat dari 
pada manusia (1 Kor 1:20-25).” — Katolisitas

Siapa itu orang Farisi? 

KENINGAU: Keuskupan Keningau 
secara rasminya menerima kedatangan 
satu lagi kongregasi religius, Kongrega-
si Poor Clare Sister pada 12 Sept 2019. 

Pada 11 Ogos ini, mereka akan men-
gadakan Misa Kudus kesyukuran pada 
jam 6.00 petang di RRKKT sempena 
Hari Santa Clare dengan tema Perayaan: 
“St.Clare’s Spirit of Prayer unifies the 
different faces of the earth”. 

Kongregasi Poor Clare Sister telah 

hampir setahun bertapak di Keuskupan 
Keningau. Mereka merupakan kongre-
gasi kontemplatif atau melayani dengan 
berdoa sepenuh masa. Buat sementara, 
mereka tinggal dan melayani di Rumah 
Retret Keuskupan Keningau, Tatal.

Mengimbas kembali homili Uskup 
Cornelius pada Sept, 2019, semasa 
memperkenalkan Kongregasi St Clare 
Sisters kepada umat, antara lain menga-
takan, “Saya bersama paderi di Keusku-

pan Keningau telah bersetuju untuk 
menjemput kongregasi ini kerana per-
lunya pendoa di Keuskupan Keningau.

“Perlunya ada kongregasi kontem-
platif ini untuk membantu menyedari 
Tuhan itu hadir, gereja dan keuskupan 
kita sangat memerlukan sokongan doa. 
Selain itu, dunia sekarang semakin tidak 
peduli akan kehadiran Tuhan, kongre-
gasi ini bersaksi bahawa Tuhan hidup 
dan hadir di tengah-tengah kita.” 

Semangat doa Sta Clara mempersatukan                               
kepelbagaian wajah di dunia 
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Sahabat kecil Yesus
Tuliskan jawaban yang beTul:

Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi 
mereka makan." Jawab mereka: "Yang ada pada kami 
di sini hanya lima _________   dan dua ______________ 

(Mat 14: 16-17) 

Dalam pembacaan Injil minggu ini, apakah makanan yang                         
diberikan oleh Yesus kepada 5,000 umat? Bulatkan satu gambar 

yang betul

Bayangkan adik-adik mempunyai dua ikan dan lima 
roti serta mahu berkongsi dengan Yesus. Pasti 
Yesus sangat gembira dengan kemurahan hati 

adik-adik. Lukiskan   gambar adik-adik  bersama 
Yesus dalam ruangan di bawah. 

Sambungkan titik-titik pada gambar di bawah dan warnakan. 

Hello adik-adik,

Kisah Yesus memberi 
makan kepada lima 
ribu orang merupa-
kan petikan Injil yang 
auntie sangat suka 
baca sejak kecil lagi. 
Petikan ini mem-

bawa banyak makna 
dan mukjizat. Se-
masa kecil, semasa 
auntie mendengar pe-
tikan Injil ini dibaca, 
auntie berasa sangat 
kagum dan terpe-
gun dengan mukjizat 
Yesus yang menggan-
dakan dua ikan dan 
lima roti untuk dibah-
agi-bahagikan kepada 
lima ribu orang tidak 
termasuk kanak-
kanak dan wanita.
Selain itu, peti-

kan ini juga menun-
jukkan betapa kasih 
dan sabarnya Yesus 
terhadap mereka 
yang mengasihi-Nya. 
Yesus sebenarnya 
letih dan ingin bere-
hat di tempat sunyi 
untuk berdoa, teta-

pi ramai orang yang 
menunggu-Nya dan 
melihat orang ramai 
itu, hati-Nya berbe-
las kasihan lalu men-
gajar, menyembuhkan 
malah menghiburkan 
orang ramai yang 
berkerumun di situ. 
Ketika hari su-

dah petang, Yesus 
memberitahu para 
pengikut-Nya agar 
memberikan makanan 
kepada orang ramai 
itu! Adik-adik, pesan 
ini juga diberikan ke-
pada kita. 
"Kamu harus mem-

berikan mereka ma-
kan!” Makanan yang 
dimaksudkan oleh 
Yesus di sini ialah 
Sabda-Nya. 
Ramai orang yang 

kelaparan firman Tu-
han. Semoga adik-
adik dapat menjadi 
pewarta atau saksi 
Tuhan yang berani 
dan penuh sukacita! 

Salam Sayang
Auntie Melly 
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KENINGAU: "Apakah yang pal-
ing berharga dalam hidup kita? 
Adakah harta, kedudukan, status?  
Adakah semua ini dapat membawa 
kebahagiaan dan keselamatan?" 
Persoalan-persoalan ini merupa-
kan antara inti renungan yang tel-
ah disampaikan oleh Sr Liza Jamat 
FSIC, Pembimbing Rohani Kerasu-
lan Belia Katedral St Francis Xa-
vier. 
 Pada 26 Julai lalu, belia Kate-
dral St Francis Xavier memimpin 
doa Taize pada 26 Julai 2020.  
Doa Taize ini bertujuan untuk 
menyatukan para belia dan umat 
dalam doa. Doa-doa diangkat 
sepanjang Doa Taize ini memohon 
pertolongan dan kekuatan daripa-
da Tuhan bagi menghadapi masa-
masa sukar dan agar iman belia 
tidak tertidur.

Doa Taize ini disiarkan secara 
langsung melalui saluran Youtube 
Komisi Belia Keuskupan Keningau. 
Media digital merupakan sarana 
utama penginjilan KBKK sejak 
tercetusnya pandemik covid-19 
yang telah menyebabkan dunia 
“bertekuk lutut” bermula awal Mac 
lalu sehingga kebanyakan negara 
melancarkan perintah kawalan 
pergerakan yang turut menang-
guhkan Misa dan perhimpunan 
umat beriman. 

Malaysia kini dalam fasa pemuli-
han, Gereja mula dibuka kembali 
namun perhimpunan tetapi kelas 
katekismus dan aktiviti di luar Misa 
Kudus masih belum dibenarkan 
untuk diadakan atau dianjurkan. 
Oleh itu, Komisi Belia Keuskupan 
Keningau dengan kreatif menggu-
nakan platform media sosial, men-
ganjurkan beberapa aktiviti online 
sehingga hujung tahun ini. 

Doa Taize dalam talian, merupa-
kan salah satu program yang diran-
cang oleh KBKK. Penggambaran 
dilakukan di Pusat Ziarah Keluar-
ga Kudus Nulu Sosopon, Katedral 
St. Francis Xavier Keningau dan 
Manis-Manis Resort Keningau.  
Dalam siaran langsung, para pem-
impin doa, Ann dan Kelly men-
gangkat doa-doa permohonan di 
hadapan Salib yang dikelilingi lilin 

diselang seli dengan lalu-lagu pu-
jian yang merdu dan perlahan. 

Para belia dari stasi luar dan luar 
Paroki KSFX, mengikuti doa Taize 
ini dengan menonton siaran lang-
sung di tempat masing-masing,  
berkumpul dan berdoa bersama 
dengan mematuhi SOP. 

Pembacaan Injil yang dibacakan 
oleh Sdra Henry Adee dari Matius 
13:44-52 diikuti renungan oleh Sr 
Liza. 

Dalam renungan itu, para belia 
diingatkan bahawa harta, kedudu-
kan, status bukan jaminan keba-
hagiaan dan keselamatan. Kita 
diajak untuk tidak terikat pada  
status, harta dan kedudukan ker-
ana jika kita terikat  dengannya, 
mustahil untuk kita berbahagi, 
melayani dan merendahkan diri 
apatah lagi mengutamakan kera-
jaan Tuhan. 

Sr Liza juga membawa para belia 
merenung bahawa mereka mem-
punyai "harta tersembunyi" yang 
amat berharga iaitu keluarga, ra-
kan-rakan dan mereka yang berja-
lan dalam seiman. 

"Harta itu begitu dekat, berusa-
halah untuk menyedari dan men-
carinya. Bijaklah untuk memilih 
sama ada kita mahukan kegem-
biraan sementara atau selama-

lamanya," ujar Sr Liza. 
Pada akhir renungannya, Sr Liza 

menyeru para belia agar tidak ta-
kut memilih Tuhan kerana dalam 
Tuhan ada sukacita besar yang su-

kar diterangkan dan hanya dapat 
dimengertikan dalam terang iman. 

Tegasnya, "Jangan tinggal dalam 
kekecewaan dan ketakutan tetapi 
pilihlah sukacita di dalam Tuhan!"

Doa Taize Kerasulan Belia KSFX: 
Mata Tuhan tertuju kepada mereka 
yang berharap akan kasih setia-Nya 
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TAKHTA SUCI: Dokumen berjudul 
“Keluarga manusia pada zaman 
pandemik : Meditasi atas kelahiran 
kembali,” mengakui bahawa Cov-
id-19 telah membawa kehancuran 
bagi dunia.

“Kita dipanggil untuk berani 
menghadapinya,” kata dokumen itu, 
namun juga mengingatkan bahawa 
setiap orang harus bersyukur atas 
karunia kehidupan.

“Kami menyedari, yang tidak ada 
pandemik seperti ini sebelumnya, 
bahawa kesukaran ini sudah lama 
diramal, tetapi tidak pernah ditan-
gani dengan serius walau bagaima-
na pun, ia telah menyatukan kita 
semua,” katanya.

Dokumen itu menyatakan bahawa 
pelajaran yang didapati semasa kri-
sis harus mengubah  pemikiran dan 
tindakan keluarga manusia untuk 
melindungi sektor masyarakat yang 
paling rapuh atau lemah. 

“Pelajaran tentang kerapuhan, ket-
erbatasan, dan kerapuhan membawa 
kita menuju visi baru,” katanya.

“Pelajaran-pelajaran ini menum-
buhkan etos kehidupan yang men-
untut keterlibatan kecerdasan dan 
keberanian untuk pertobatan mor-
al,” tambahnya.

“Belajar bererti sekali lagi menja-
di sedar tentang kebaikan kehidupan 
yang menawarkan diri kepada kita, 
melepaskan energi yang mengalir 
lebih dalam daripada pengalaman 
kehilangan yang tidak terhindarkan, 
yang perlu dielaborasi dan diinte-
grasikan dengan makna keberadaan 
kita,” tambah dokumen itu.

Dokumen itu mendesak semua 
orang untuk menumbuhkan “etika 
risiko” yang menolak regionalisme 
dan memberikan pengakuan yang 
sama terhadap kesejahteraan semua 
orang, terutama yang paling lemah. 

“Kita perlu menyempurnakan 

konsep solidariti yang melampaui 
komitmen untuk sekadar membantu 
mereka yang menderita,” katanya. 

Pandemik  mendesak kita semua 
untuk membenahi dan membentuk 

kembali dimensi struktural komu-
niti global yang menindas dan tidak 
adil, yang oleh orang-orang dengan 
pemahaman iman disebut sebagai 
“struktur dosa,” kata dokumen itu.

Dokumen itu mencatat bahawa 
pandemik memberi “globalisasi” 
suatu makna positif sebagai penge-
tahuan ilmiah, teknologi medik, dan 
praktik kesihatan yang diamalkan 
oleh  kepada semua orang.

Dokumen itu mencatat bahawa 
pandemik  “telah membuat kita se-
mua sama-sama lemah dan tidak 
terdaya.” Ini juga tercermin dalam 
‘kenyataan pahit semasa krisis kesi-
hatan global.

“Pandemik  telah mengosongkan 
jalan-jalan yang biasanya sibuk, dan 
kota-kota menjadi kosong, serta ber-
jarak dengan yang lain. Kehangatan 
pelukan telah diragut daripada kita, 
kebaikan berjabat tangan, ciuman 
kasih sayang – menjadi interaksi 
yang menakutkan lebih-lebih lagi 
berada dengan oragn asing, interaksi 
dengan wajah tak kelihatan yang 
dibalut alat-alat pelindung,” tambah 
dokumen itu. — ucanews.com

ROMA: Vatikan telah melancar-
kan kempen “lanjut usia adalah 
datuk-nenekmu” sebagai sahutan 
kepada seruan Sri Paus Fransiskus  
bagi kaum muda untuk menunjuk-
kan kedekatan golongan warga 
emas. 

Pada 26 Julai, Sri Paus mengun-
dang orang-orang muda di seluruh 
dunia untuk menunjukkan “tanda 
kasih sayang” terhadap para war-
ga emas kerana ramai daripada 
mereka terpaksa diasingkan akibat 
coronavirus

Dikasteri bagi Awam, Keluarga 
dan Kehidupan tidak berlengah 
dalam menjawab seruan Bapa Suci 
lalu melancarkan kempen “The 
Elderly are Your Grandparents” 
(Kaum lanjut usia adalah datuk 
dan nenekmu) 

Dalam sebuah kenyataan yang 
dikeluarkan pada 27 Julai, dikas-
teri itu mengajak orang-orang 
muda untuk melakukan sesuatu 
yang menunjukkan kebaikan dan 
kasih sayang kepada orang tua 
yang mungkin merasa kesepian.

“Pandemik  telah menyusahkan 

orang lanjut usia dan telah memu-
tus hubungan yang sudah lemah 
antara generasi,” ujar kenyataan 
itu.

“Namun, mengikuti aturan jarak 
sosial tidak bererti mereka harus 
mengalami kesepian dan diabai-
kan.”

Dikaster bagi Awam, Keluarga 
dan Kehidupan menyebut be-
berapa contoh cara berhubungan 
dengan kaum lanjut usia misalnya 
melalui telefon dan Internet, atau 

mengadakan persembahan muzik 
dan nyanyian bagi para penghuni 
rumah orang tua. 

“Orang-orang muda telah mel-
akukan ini untuk membantu me-
ringankan kesepian yang dirasai 
oleh warga emas  tinggal di rumah 
atau tetap terkurung dalam fasilitas 
perawatan,” bunyi pernyataan itu.

Kerana peraturan kesihatan, di-
kasteri meminta orang muda Ka-
tolik untuk “mengirim pelukan” 
kepada orang-orang tua di paroki 
atau di tetangga mereka yang 
mungkin mengalami kesepian.

Mereka dapat melakukannya 
melalui telefon, panggilan video, 
atau dengan mengirim gambar.

Kaum muda juga didorong un-
tuk membahagikan kegiatan men-
jangkau kaum lanjut usia melalui 
media sosial dengan memasukkan 
hashtag #sendyourhug (kirim pe-
lukanmu). .

Posting terbaik akan dkongsi 
dalam akaun media sosial Dikas-
teri bagi Awam, Keluarga, dan Ke-
hidupan @laityfamilylife. — me-
dia Vatikan 

Vatikan lancar kempen #sendyourhug 
untuk hargai golongan lanjut usia 

Komuniti global diseru prihatin 
golongan paling lemah

Situasi pandemik tidak berubah, 
Hong Kong perpanjang tangguh Misa 
HONG KONG: Penangguhan 
perayaan Misa Kudus secara pub-
lik masih berkuat kuasa di Hong 
Kong kerana kes-kes penyakit 
coronavirus terus meningkat di 
kota itu.

Kardinal John Tong mengu-
mumkan penangguhkan itu di-
panjangkan sehingga pemneper-
panjangan penangguhan tersebut, 
hingga pemberitahuan lebih lan-
jut, kerana pihak berwenang mem-
berlakukan langkah-langkah baru 
untuk mengatasi pandemik .

Pedoman yang dikeluarkan oleh 

keuskupan pada 14 Julai akan tetap 
berlaku, demikian pengumuman 
yang dikeluarkan oleh keuskupan  
pada 27 Julai. Pemberitahuan itu 
mengatakan Kardinal Tong mem-
buat keputusan itu kerana situasi 
pandemik  COVID-19 terus mem-
buruk selama dua minggu terakhir 
ini. 

Prelatus itu mengatakan kera-
jaan “mungkin akan segera 
mengambil tindakan anti-pande-
mik yang lebih tegas.”

Pedoman Gereja yang dikelu-
arkan melarang Misa publik pada 

hari Minggu dan hari kerja. Pem-
berkatan perkahwinan diizinkan 
namun terhad kepada 20 orang 
tetapi, manakala bagi pengebumi-
an, dapat diadakan tanpa batasan 
jumlah peserta.

Gereja dan kapel tetap terbuka 
bagi umat beriman yang mahu 
singgah untuk berdoa peribadi 
atau Sakramen Mahakudus. Na-
mun, jarak sosial harus ditegak-
kan, peserta harus mengenakan 
pelitup muka, suhu tubuh harus 
diperiksa ketika  masuk ke gereja. 
— media Vatikan 

VATIKAN: “Ketidakmampuan in-
telektualnya bukanlah halangan un-
tuk aktif dalam kehidupan paroki, 
dan pengalaman imannya yang pe-
nuh sukacita adalah saksi bagi se-
mua yang mengenalnya...” catatan 
ini ditulis dalam sebuah laman web  
di sebuah  keuskupan di Sepanyol. 

Alvaro Calvente, 15, seorang 
anak cacat mental dari Malaga, 
Sepanyol, telah menamatkan ziarah 
Camino de Santiago beberapa min-
ggu lalu. Dia ditemani oleh seorang 
teman keluarga dan ayahnya, yang 
mendokumentasikan perjalanan 
ziarah iman itu di Twitter (@Cami-
nodeAlvaro).

Dalam biodatanya, Alvaro menu-
lis bahawa dia memiliki “kemamp-
uan yang tidak dapat dibayangkan” 
dan mengatakan impiannya adalah 
untuk bertemu Sri Paus. 

Sri Paus Fransiskus yang meng-
etahui usaha dan impian Alvaro 
lalu menulis kepada remaja terse-
but yang disiarkan di laman web 
Keuskupan Malaga, bertarikh 20 
Julai 2020.

.“Alvaro terkasih,” tulis Paus, 
“Saya menerima surat dari bapamu. 
Dalam surat itu dia mengatakan ke-
pada saya bahawa

engkau telah menyelesaikan 
Camino de Santiago malah engkau 
juga membawa intensimu dan in-
tensi orang-orang yang menyokong 
mu dalam perjalanan ziarah.” Bapa 
Suci mengagumi keberanian anak 

muda itu dalam melakukan perjala-
nan di tengah krisis Covid-19. “Ter-
ima kasih kerana berani berjalan 
dan mengajak orang lain berjalan 
bersama mu. Di tengah-tengah pan-
demik ini, engkau telah membawa  
ketulusan, kegembiraan, dan ke-
ceriaan kepada semua orang yang 
engkau temui sepanjang perjalanan 
dan media sosial.”

Sri Paus mengatakan ziarah Al-
varo mengajar orang lain agar tidak 
takut serta menemukan kembali 
kegembiraan mereka, kerana kita 
tidak pernah berjalan sendirian. 
Tuhan, selalu berjalan di samping 
kita. Terima kasih atas kesaksian 
dan doa mu.” Akhirnya, Bapa Suci 
memberkati Alvaro dan memohon 
Bonda Maria dari Gunung Karmel 
untuk menjaga Alvaro dan keluar-
ganya. 

Pada akhir surat itu, Sri Paus 
mengatakan, “Sampaikan salam 
saya kepada orang tua dan saudara-
saudarimu! Dan tolong jangan 
lupa berdoa untuk saya.” Menu-
rut Keuskupan Malaga, Alvaro 
Calvente adalah anak etujuh dari 
sepuluh bersaudara, dan merupa-
kan anggota Neocatechumenal Way 
Paroki Santo Patrick.

Seiring dengan ziarah itu, Alvaro 
juga memulai kempen pengumpu-
lan dana untuk membantu orang-
orang miskin melalui badan amal 
Cottolengo de Malaga. —  media 
Vatikan 

Perjalanan ziarah 
remaja kurang upaya  
sentuh hati ramai jiwa 
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Sto John Vianney  
~4 Ogos   ~ 

John Vianney telah dila-
hirkan pada tahun 1786, 

di sebuah perkampungan 
kecil di negara Perancis. 
Bapanya seorang petani.

John tidak dapat pergi ke 
sekolah kerana keluarganya 
miskin. Ketika berumur 16 
tahun, beliau memberitahu 
ibu bapanya tentang keingi-
nannya untuk menjadi 
seorang imam. Pada mulan-
ya bapanya menolak kehen-
daknya, tetapi dua tahun 
kemudian, si bapa mengiz-
inkan anaknya memasuki 
seminari di bandar Lyons.

Semasa berada di semi-
nari, John menghadapi 
masalah dalam pelajaran 
khususnya bahasa Latin. Ini 
disebabkan dia tidak berpe-
luang untuk bersekolah 
semasa dia masih muda. 
Dia belajar dengan ber-
sungguh-sungguh tetapi dia 
selalu gagal dalam peperik-
saannya. Oleh sebab itu dia 
diminta supaya meninggal-
kan  semina r i .  Walau 
bagaimanapun, seorang 
imam, Paderi Balley, dari 
kampung  be rdeka tan , 
menasihatinya tidak putus 
asa, serta mengajar John. 
Lapan tahun kemudian, 
John ditahbiskan menjadi 
imam.

Setelah ditahbis, paderi 
tersebut menjadi imam 

pa rok i  d i 
Ars. Tetapi 
penduduk di 
s i tu  t idak 
b e r m i n a t 
u n t u k 
datang ke 
g e r e j a . 
Father John Marie Vianney 
berusaha melawat, berdoa, 
berpuasa, mengajar kateki-
mus, menderma dan melu-
angkan masa untuk men-
dengar pengakuan dosa. 
Akhirnya umat di situ 
mulai berubah kerana meli-
hat kesungguhan Fr John 
Vianney. Mereka mulai 
mengubah cara hidup dan 
selalu datang ke gereja.

Tuhan memberi Yohanes 
karunia untuk membaca 
fikiran orang dan mengeta-
hui masa hadapan ses-
eorang. Kerana karunia itu, 
ramai orang telah bertobat 
orang luar mulai berdatan-
gan ke Ars .  Kadang-
kadang, ratusan orang 
da lam sa tu  ha r i .  S t . 
Yohanes Vianney menggu-
nakan12 hingga 16 jam 
sehari mendengar pen-
gakuan mereka.

John Marie Vianney 
wafat pada tahun 1859 pada 
usia 73 tahun. St. Yohanes 
Vianney dinyatakan kudus 
pada tahun 1925 oleh Paus 
Pius XI.

M A N I L A :  S e m i n a r i -
seminari di Filipina hanya 
mempunyai masa beberapa 
minggu sahaja lagi untuk 
menyaring para seminarian 
yang ingin menjalani pem-
bentukan sebagai paderi. 

Proses pemilihan menjadi 
perlahan sejak bulan Mac 
lalu ketika pemerintah men-
gumumkan lockdown kerana 
pandemik coronavirus. 
“Prosesnya memakan waktu 
kerana bakal seminarian 
harus menjalani serangkaian 
ujian termasuk ujian psikolo-
gi, sebelum temuduga akhir," 
kata Pastor Kristoffer Habal 
dari Seminari San Carlos di 
Manila.

Seminari San Carlos didi-
rikan pada tahun 1702 di 
Keuskupan Agung Manila 
melalui dekri Raja Philip V 
dari Sepanyol.

Lembaga pembentukan 
paderi itu menampung para 
seminarian dari pelbagai 
keuskupan di bahagian utara 
Filipina.

Tidak seperti di Seminari 
San Carlos di mana ada ban-
yak panggilan, para Yesuit 
pula menghadapi situasi 
yang berbeza.

Fr Eric Escandor, SJ, 

direktur panggilan Serikat 
Yesus di Filipina, mengata-
kan mereka harus menunda 
permulaan pembentukan 
menjadi paderi kerana tidak 
memiliki kandidat!

Paderi itu menerangkan 
bahawa biasanya, pemohon 
akan menyerahkan semua 
dokumen yang diperlukan 
untuk tempoh pemantauan 
selama sepuluh bulan sebe-
lum pertengahan tahun.

Tetapi ketika pandemik 
melanda negara itu pada 
bulan Mac,  para Yesuit 
menghentikan proses seleksi 
calon.

Fr Escandor mengatakan 
tidak mungkin seluruh pros-
es pemilihan dilakukan 

secara online kerana kegiatan 
yang dirancang banyak 
menggunakan method “inter-
aksi tatap muka.”

Proses rekrutmen para 
Yesuit dimulai dengan 
sebuah seminar,  yang 
memerlukan kehadiran 
fizikal. 

Biasanya, semasa musim 
Pra-Paskah, tarekat religius 
itu mengadakan retret selama 
seminggu bagi mereka yang 
menyatakan keinginan mere-
ka untuk bergabung sebagai 
novis.

“Tetapi tahun ini dibatal-
kan kerana pandemik,” kata 
Pastor Escandor.

Paderi dari Kongregasi 
Hati Tak Bernoda Maria, 

yang dikenal sebagai CICM, 
mengatakan pandemik coro-
navirus menghambat kunjun-
gan yang biasa ke sekolah-
sekolah dan perguruan tinggi 
untuk “promosi panggilan.”

“Sebaliknya, kami menge-
jar para calon yang dirujuk 
kepada kami atau pelamar 
yang sudah akrab dengan 
panggilan,” katanya. Pastor 
itu mengatakan bahawa 
CICM telah menerima lapan 
orang siswa baharu tahun 
pertama dan empat “orang 
yang kembali.”

Pastor Nelson Bisco, 
d i r e k t u r  p a n g g i l a n 
Kongregasi Misi, mengata-
kan mereka harus “beralih ke 
perekrutan digital”. 

Akan tetapi pembukaan 
tahun ajaran untuk novis  
“masih belum pasti” karena 
perubahan undang-undang  
pemerintah yang memberi 
kesan kepada pembukaan 
semula seminari. 

Walaubagaimana pun, 
seminari St. Vincent milik 
kongregasi itu tetap memulai 
“program paroki” tahun ini  
bagi aktiviti pastoral para 
seminarian sehingga mereka 
dapat kembali ke seminari. - 
ucanews.com 

Cabaran pembetukan 
paderi di seminari 
pada musim pandemik 

BUKIT MERTAJAM: Misa 
Krisma dirayakan dengan penuh 
syukur dan gembira di basilika 
kecil Sta Anna. Ia dipimpin oleh 
Uskup Sebastian Francis, bersama 
seluruh klerus, religius, diakon, 
seminarian dan umat awam pada 
22 Julai lalu. 

Misa Krisma biasanya diraya-
kan pada  Minggu Suci namun 
d i sebabkan  o l eh  Pe r in t ah 
Kawalan Pergerakan yang berkuat 
kuasa bermula 18 Mac lalu bagi 
membendung penularan Covid-
19, maka Misa Krisma terpaksa 
ditangguhkan sehingga PKP 
dilonggarkan dan Misa Kudus 
dibenarkan kembali dirayakan di 
Gereja. 

 Misa Krisma dirayakan dengan 
mematuhi SOP, menjaga penjara-
kan sosial, memakai pelitup muka 
dan menjaga kebersihan diri. 
Meskipun agak kekok  merayakan 
Misa di bawah SOP namun 
sukacita dan kemeriahan perayaan 
Misa Krisma mengatasi semua 
kebimbangan serta kekakuan. 

Uskup Sebastian dalam nada 
sukacita mengalu-alukan kedatan-

g a n  p a r a  p a d e r i  s e l u r u h 
Keuskupan Pulau Pinang setelah 
beberapa bulan tidak bertatap 
wajah dan fizikal. 

Prelatus itu turut membawa dia-
kon, Fr Peter Chin C.Ss.R dan 
Uskup Emeritus di dalam doa doa 
kerana mereka tidak dapat bersa-
ma-sama di dalam Misa. 

“Mari kita rayakan Tuhan den-
gan kesyukuran, kerana kita 
masih dapat berhimpun bersama 
untuk merasai, mengecapi dan 
melihat kehadiran Tuhan melalui 
minyak-minyak suci.”

Dalam homil inya ,  uskup 
Sebastian mengatakan bahawa 
walaupun keuskupan pada masa 
itu sedang meraikan Pesta Sta 
Anna, bermula 24 Julai namun 
basilika kecil itu tidak dapat dibu-
ka kepada penziarah seperti 
tahun-tahun sebelumnya. 

“Namun, ini tidak menghalang 
Sta Anna untuk menjangkau 
anak-anaknya, dia tetap akan 
mencurahkan rahmat dan men-
doakan mereka yang memohon 
bantuannya. Pagar boleh ditutup 
tetapi Roh Kudus boleh menem-

businya dan menjangkau para 
umat. 

“Panggilan utama Sta Anna 
ialah dalam peranannya sebagai 
ibu,  mempersiapkan Maria 
mengambil misinya.

"Begitu juga dengan panggilan 
utama Bonda Maria (menurut ren-
cana Tuhan) adalah untuk mem-
pers i apkan  Yesus  sebaga i 
Penyelamat dunia. 

Saya percaya bahawa Sta Anna 
dan Bonda Maria akan membantu 
anda melaksanakan misi penting 
anda melalui minyak-minyak suci 
yang akan digunakan oleh diakon, 
paderi dan uskup."

Uskup Sebastian kemudiannya 
memberikan penjelasan kegunaan 
minyak-minyak suci, kerana ia 
sangat unik dalam Katolik dan 
melibatkan Sakramen-sakramen, 
memperlihatkan betapa Tuhan 
berkarya melalui penggunaan 
minyak-mintak suci. 

Pertama, kesan Sakramen-
sakramen akan bekerja kepada si 
penerima walau apa pun keadaan 
moralnya, jiwa, doa dan tahap 
kekudusannya.  

“Kedua, kekudusan peribadi 
anda, sikap, hidup doa akan ber-
gantung kepada kesediaan anda 
dalam perkembangan peribadi 
misi anda. Dengan minyak-min-
yak suci, rahmat disalurkan oleh 
paderi dan penerima bergantung 
kepada penyucian peribadinya. 

Sepanjang PKP hinggalah tahap 
pemulihan, uskup Sebastian men-
gatakan adakalanya di dalam 
renungannya, beliau tertanya-tan-
ya apa yang akan terjadi kepada 
pelayanan kepaderian sepanjang 
PKP. 

 “Namun, berita gembiranya 
ialah melalui media sosial, 
beberapa paderi masih dapat ber-
hubung dengan para umat untuk 
berdoa serta mendengar keperluan 
mereka. Saya amat berterima 
kasih dan gembira di atas usaha 
serta kekreatifan para paderi ini. 

Dan, meskipun tanpa kehadiran 
umat, paderi memainkan peranan 
penting dalam perayaan Misa. 
Mereka mengadakan Misa bagi 
pihak para umat selain melayani 
orang sakit dan sebagai pendoa 
bagi para umat.” 

Roh Kudus menembusi “pagar-pagar 
tertutup” demi menjangkau umat 
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PENGINJILAN: Dunia Maritim: Kita ber-
doa untuk mereka yang bekerjaan hidup 

di lautan, seperti para kelasi, nelayan dan 
keluarga mereka. 

Ogos 2, 2020 

Misa di bawah normal 
baharu tidak tenggelamkan 
kekuatan Ekaristi
BATU KAWA: Gereja St 
Mark di Batu Kawa sudah 
dibuka kepada jemaat dengan 
kehadiran maksimum hanya 
100 orang sahaja bagi setiap 
Misa.

Jemaat paroki dapat me-
milih untuk menghadiri Misa 
Senja pada jam 6.00 petang 
(Inggeris), Misa Hari Minggu 
pada jam 8.00 pagi (BM) atau 
5.00 petang (Mandarin).

Pada 11 Julai, gereja mer-
ayakan Misa Senja kedua 
selepas ia dibuka semula di 
mana setiap jemaat diwajib-
kan memakai pelitup muka 
apabila mereka tiba, dan suhu 
badan mereka diambil.

Selepas pendaftaran, pe-
serta kemudian memasuki 
gereja dengan mengikuti 
tanda panah di atas lantai, dan 
dibimbing oleh warden gereja 
ke tempat duduk mereka. Pe-
serta mesti berada di tempat 
duduk mereka sehingga Misa 
tamat.

Pada waktu menerima Ko-
muni Kudus, warden gereja  
membimbing jemaat menu-
rut SOP baharu. Durasi Misa 

memakan masa antara 40-
50 minit kerana perarakan, 
nyanyian lagu rohani dan 
sumbangan Hari Minggu 
tidak dijalankan.

Walaupun gereja membe-
narkan 100 jemaat, ia hanya 
menyaksikan 65 jemaat yang 
mendaftar dalam talian den-
gan pasukan perkhidmatan 
pada hari itu. 

Disebabkan oleh jumlah je-
maat yang tidak ramai, gereja 
sekarang turut membenarkan 
pendaftaran terbuka dengan 
pendekatan siapa tiba dahulu, 

maka akan masuk ke dalam 
Gereja terlebih dahulu. 

Ini diteruskan sehingga 
jumlah umat mencapai mak-
simum 100 jemaat.

Mereka yang ingin meng-
hadiri Misa pada waktu Per-
intah Kawalan Pergerakan 
Pemulihan (PKPP) perlu 
mendaftar terlebih dahulu un-
tuk menempah tempat duduk 
di dalam gereja. Selepas 100 
tempat duduk diisi, pendafta-
ran dalam talian akan ditutup 
untuk Misa berkenaan. — To-
day's Catholic 

Kekitaan FM, radio online pertama 
Keuskupan Keningau bakal dilancarkan 

KENINGAU: Komisi Komunikasi Sosial 
Media (Komsos) Keuskupan Keningau 
bakal mewujudkan radio Online pertama di 
keuskupan ini berkonsep Audio dan Visual.

Menurut Pengerusi Komisi Komsos  
Keuskupan Keningau, Didiroy Joneh, be-
liau mendapat idea ini apabila melihat ket-
erbatasan komunikasi dan penyampaian 
maklumat serta sumber berita yang benar 
sepanjang musim PKP yang lalu.

Disebabkan penularan Covid-19, kerajaan 
telah mengumumkan PKP pada 18 Mac lalu. 
Kesannya, Internet telah menjadi saluran 
penginjilan, menyiarkan Misa Kudus secara 
langsung melalui platform media sosial, 
menyampaikan maklumat, menganjurkan 
pelbagai kegiatan rohani dalam talian mis-
alnya aktiviti Hari Minggu Alkitab, Bual 
Bicara, Minggu Laudato Si dan sebagainya. 

Memikirkan bahawa pada masa kini, perlu 
sistem penyampaian maklumat yang lebih 
modern dan kreatif, saya mengambil keputu-
san membawa idea ini kepada Uskup Datuk 
Cornelius Piong untuk direalisasikan. Syukur 
kepada Tuhan, Uskup telah memberi "lampu 
hijau" dan memberi kerjasama penuh dalam 
memastikan radio online ini terlaksana, ujar 
Didi. 

Tambahnya, "Uskup Cornelius telah me-

namakan radio online ini sebagai "Keki-
taanfm". Nama ini cukup evergreen dan san-
gat dekat dengan umat di Keuskupan sejak 
dahulu lagi. Idea nama ini diambil melalui 
slogan lambang Keuskupan Keningau sendi-
ri iaitu "Kebahagiaan Adalah Kekitaan."

Antara objektif radio online ini adalah 
menjadi salah satu medium utama penyam-
paian maklumat khususnya di Keuskupan 
Keningau kerana ia boleh diakses di mana-
mana.  Radio ini akan dilancarkan pada awal 
bulan Oktober nanti dan akan bersiaran ber-
mula jam 7.00 pagi hingga 5.00 petang iaitu 
pada hari Isnin hingga Sabtu. 

Selain mendengar lagu-lagu rohani, pengi-
sian utama radio ini kelak adalah menden-
gar firman Tuhan dan renungan setiap pagi. 
Mendengar berita khususnya keuskupan 
Keningau dan luar Keningau melalui medi-
um berita yang dipercayai  dan menyalurkan 
maklumat dan aktiviti gereja secara langsung 
setiap hari.

Konsep jadual radio online ini sama seperti 
radio-radio komersial namun fokus utaman-
ya kerohanian dan evangelisasi sahaja. Sera-
mai 10 orang penyampai radio sudah ber-
setuju untuk bekerjasama dalam misi ini. 

Setiap penyampai radio akan bertugas 

mengikut jadual penggiliran dan mempunyai 
segmen masing-masing seperti bual bicara 
bersama panel jemputan, segmen  motivasi 
pagi, segmen bersama belia dan komiti dan 
banyak lagi. Uniknya radio ini tidak hanya 
terhad kepada satu bahasa sahaja, radio ini 
akan menggunakan slanga  Sabah  dan  peny-
ampai radio akan menggunakan bahasa Du-
sun dan Murut.

Jelas Didi, "Untuk mengukuhkan pengin-
jilan dan maklumat yang benar kami akan 
bekerjasama dengan Team Pastoral Keusku-
pan Keningau, para paderi serta MPP Kat-
edral St. Francis Xavier serta akan beker-
jasama dengan Keningaufm (radio tempatan) 
untuk membantu dalam aspek etika dan cara 
penyampai radio yang lebih profesional. Rey 
Kimara, juara bintang RTM pada tahun 2007 
dan penyampai radio Vokfm Sabah, turut 
membantu dalam  aspek penggunaan sistem 
dan peralatan serta memberi motivasi dan 
cara penyampaian yang lebih berkesan.

Platform radio online ini kelak adalah mel-
alui Facebook Kekitaanfm dan Aplikasi An-
droid Apps yang sedang dalam pembikinan 
masa ini. Pastinya dengan terwujudnya radio 
online ini akan memberi wajah baru sistem 
penyampaian maklumat dan sarana penginji-
lan yang lebih berkesan dan mantap. 

SANDAKAN: Masihkah anda ingat, kisah  
panggilan seorang paderi yang dibukukan 
sebagai novel, "Perjalanan Hidupku?"

Buku yang ditulis oleh seorang anak 
tempatan, Flora James, yang kini menetap 
di Itali, kini kembali lagi dengan kemun-
culan buku keduanya buat para pembaca 
yang seiman dalam Kristus. 

Kali ini, Flora telah menulis novel ber-
tajuk: Jatuh Hati yang mengisarkan seba-
hagian kehidupan realiti seorang Paderi 
yang mungkin tidak pernah diketahui oleh 
umat. Berunsurkan tauladan, adegan lucu 
dan sedih diterapkan bersama membuatkan 
para pembaca seronok mengetahui banyak 
kisah-kisah menarik dalam diari seorang 
paderi.

Kesinambungan dari buku pertama: 
"Perjalanan Hidup Ku" — buku kedua 
ini juga mendapat kerjasama daripada Fr. 
Stanley W. Matakim sebagai protagonist 
cerita novelnya. 

Buku yang berdaftar di bawah perpus-
takaan negara Malaysia tersebut boleh 
dibaca semua agama dan bangsa, selain 
mendidik umat Kristian dan bukan Kristian 
memahami tugasan dan tanggungjawab 
para paderi. 

Menurut Flora James motif lain yang 
dibawa oleh karangannya tidak lain tidak 
bukan adalah untuk hiburan sesama. 
Manakala ada umat yang sudah membaca 

buku ini mendapat kesan yang mendalam, 
baik dari segi pengajaran serta memuji cara 
penyampaian cerita yang santai dari penu-
lis. 

Buku ini amat sesuai dimiliki seisi ke-
luarga kerana bacaannya telah ditetapkan 
untuk semua peringkat umur. Mereka yang 
berminat mendapatkan buku ini boleh 
dibuat atas talian melalui Fr. Stanley di 
nombor beliau atau halaman Facebook be-
liau sendiri: stan chiwawa. 

Bagi yang berada di sekitar Kota Kina-
balu boleh mengunjungi kedai  D7' Rays 
di ITCC mall ataupun berhubung terus 
dengan paroki Holy Trinity Tawau, Sabah 
untuk maklumat lanjut. Harga buku novel 
ini cuma RM25.00 sahaja. Jadi apa tunggu 
lagi...jom, kita baca sama-sama! 

Umat patuhi penjarakan sosial antara satu sama lain sepan-
jang Misa. (Foto: Johnny Kon/Today Catholic)

Sdra Didiroy Joneh mencetuskan idea 
radio rohani dalam talian kepada Uskup 
Cornelius Piong. 

Uskup Cornelius Piong menamai radio 
online yang bakal dilancarkan sebagai 
"kekitaanfm". 

Novel “Jatuh Cinta”: Realiti 
kehidupan seorang paderi,          
kini di pasaran


