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Kita tahu sekarang, bahawa Tuhan turut bekerja dalam 
segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mere-
ka yang mengasihi Dia, iaitu bagi mereka yang terpang-
gil sesuai dengan rencana Tuhan. Sebab semua orang yang 
dipilih-Nya dari semula mereka juga ditentukan-Nya dari 
semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya.

Roma 8: 28-29 

Presiden Taiwan hadir 
ke upacara penobatan 
Uskup Agung 
TAIPEI: Presiden Taiwan, 

Tsai Ing-wen telah men-
gundang Gereja untuk 

bekerjasama dengan kerajaan-
nya untuk kesejahteraan orang 
muda setelah menghadiri upaca-
ra pelantikan Uskup Agung Kato-
lik yang baru di ibu kota Taipei.

Uskup Agung Thomas Chung An-zu 
dari Keuskupan Agung Taipei telah dilan-
tik pada 18 Julai di Gereja Chung Mei di 
Universiti Katolik Fujen. Kira-kira 1,000 
orang, termasuk perwakilan agama lain dan 
pegawai pemerintah, menghadiri upacara 
tersebut. Uskup Agung Chung adalah prel-
atus kelapan di Taipei. Beliau dipindahkan 
dari Keuskupan Kiayi ke Taipei pada 23 
Mei ketika Uskup Agung John Hung Shan-
chuan bersara.

Para pemerhati gereja mengatakan ke-
hadiran Tsai di upacara pelantikan Uskup 
Agung Chung juga harus dilihat sebagai 
pernyataan politik kepada China, yang 
menganggap Taiwan adalah sebahagian 
dari negara komunis — di mana orang Kris-
tian terus dianiaya. Tsai telah memberikan 
ucapan selepas upacara tersebut dan men-
gatakan Uskup Agung Chung mengutama-
kan karyanya dengan orang muda. Uskup 
Agung Chung telah mencapai "hasil yang 
bermanfaat dalam mempromosikan anak 
muda melalui karya pastoral dan pertu-
karan remaja antarabangsa."

Presiden itu mengatakan kehadiran 
Gereja selama bertahun-tahun di Taiwan 
ditandai dengan karyanya yang membantu 

dalam pembangunan negara itu. "Selama 
beberapa dekad yang lalu, Gereja telah 
menolong masyarakat Taiwan dalam ban-
yak hal dan tahap sehingga mustahil untuk 
menggambarkannya dalam beberapa kata 
atau dalam beberapa hari," kata Tsai. Pres-
iden itu mengatakan bahawa pemerinta-
hannya secara aktif mempromosikan kaum 
muda dalam beberapa tahun ini.  

"Usaha sama Gereja dan pemerintah da-
pat mengembangkan potensi anak muda di 
Taiwan dan membawa perubahan dalam 
masyarakat."

Usaha Uskup Agung Chung dalam mem-
promosikan kesejahteraan sosial, pendidi-
kan, penjagaan kesihatan dan keharmonian 
antara agama telah meraih penghargaan 
dari Gereja, masyarakat dan Takhta Suci. 
Uskup Agung Chung mengatakan bahawa 
pelantikannya di Taipei tidak ada pengaruh 
penting dalam hubungan antara China, Tai-
wan dan Vatikan. Prelatus itu mengatakan 
bahawa Vatikan prihatin terhadap hubun-
gan dengan Taiwan, misalnya Vatikan tidak 
membenarkan Taipei mengosongkan jawa-
tan ketika uskup agungnya bersara pada 

bulan Mei.
"Vatikan segera melantik seorang uskup 

dari keuskupan lain untuk mengambil 
alih tugasnya," kata Uskup Agung Chung, 
merujuk kepada Vatikan yang menempat-
kannya sebagai ketua Gereja di ibu kota. 
Kedua, kata Uskup Chung, sebelum beliau 
meninggalkan bekas keuskupanya, chargé 
d'affaires kedutaan Vatikan di Taipei, Mon-
signor Arnaldo Catalan, telah mengunjun-
ginya dan meminta beberapa maklumat.

"Beliau akan memberikan laporan ke-
pada Vatikan dan ini akan merangku-
mi perkara-perkara seperti masyarakat 
demokratik pemerintah Taiwan, hubungan 
dengan Gereja dan kebebasan beragama," 
kata uskup itu. "Saya dapat meyakinkan 
anda bahawa hubungan Vatikan dengan 
Taiwan akan berkembang dengan normal." 
Uskup Agung Chung adalah antara 22 prel-
atus yang dilantik pada 8 Julai ke Dewan 
Kepausan untuk Dialog Antara Agama. 
Prelatus itu mengatakan itu adalah "buk-
ti" betapa Vatikan mementingkan Gereja 
di Taiwan. Uskup secara aktif memimpin 
Gereja untuk mengadakan dialog dengan 
agama Buddha, Taois dan agama-agama 
lain. Beliau juga membantu kumpulan aga-
ma mengunjungi Vatikan serta merupakan 
anggota jawatankuasa uskup Taiwan untuk 
dialog agama.

"Parti komunis China hanya mahu mene-
kan dan menganiaya orang Kristian, namun 
Presiden  Taiwan dapat menyertai upacara 
pelantikan uskup agung kami dan mengu-
capkan tahniah kepadanya," kata Michael, 
seorang Katolik dan guru sejarah Taipei. —
ucanews.com

VATIKAN: Jabatan Penerbitan Vatikan 
telah menerbitkan homili harian Sri Paus 
Fransiskus dari Kediaman Sta Marta dan 
doa-doa yang boleh digunakan semasa 
pandemik Coronavirus. 

Sebagai tanda kedekatannya dengan 
mereka yang sakit, dan mereka yang se-
dang dikuarantin, atau dengan alasan apa 
pun, yang tidak dapat meninggalkan ke-
diaman mereka, Sri Paus Fransiskus mulai 
menyampaikan Misa hariannya ketika Itali 
"berkurung" akibat Covid-19. 

Dari 9 Mac hingga 18 Mei, Sri Paus Fran-
siskus merayakan Misa setiap pagi yang 

boleh ditonton di seluruh dunia. Ribuan 
orang, tanpa mengira fahaman agama, tel-
ah menonton atau mendengar melalui pel-
bagai saluran di Media Vatikan, dan stesen 
radio dan televisyen lain atau platform dig-
ital yang mengambil siaran tersebut. 

Bagi kebanyakan orang, Misa Sri Paus 
Fransiskus menjadi "makanan utama" un-
tuk mengatasi kesan buruk pandemik coro-
navirus dan perintah kawalan pergerakan.

Fr Giulio Caesareo, pengarah editorial 
Jabatan Penerbitan Vatikan menekankan 
kepentingan homili Bapa Suci Fransiskus 
sebagai “panduan rohani bagi mereka yang 

sangat terkesan dengan pandemik. 
Homili-homili Bapa Suci sangat ber-

harga dan menghiburkan lebih-lebih lagi di 
tengah-tengah pandemik yang menyebab-
kan ramai di antara kita sukar berdoa, 
menghadapi pelbagai konflik, kehilangan 
dan kecewa. Homili Sri Paus dapat me-
nyegarkan jiwa dan pandangan kita tentang 
kehidupan. 

Teks lengkap homili Bapa Suci kini telah 
diterbitkan sebagai fail yang boleh dimuat 
turun. Ia berjudul Strong in the Face of 
Tribulation: The Church in Communion - A 
Sure Support in Time of Trial (Kuat  dalam 

menghadapi kesengsaraan: Gereja dalam 
Kesatuan-Sokongan yang Pasti dalam 
Masa Percubaan), teks itu juga mengand-
ungi berkat dan doa, termasuk doa yang di-
gunakan semasa doa luar biasa dengan Sri 
Paus Fransiskus pada 27 Mac. 

Edisi digital Strong in the Face of Tribu-
lation boleh diakses pada tempoh terhad 
menggunakan pautan www.vaticannews.va/
content/dam/lev/forti-nella-tribolazione/
pdf/eng/20_0961-Forti-nella-tribolazione-
inglese-3.pdf. Manakala edisi cetak akan 
diterbitkan melalui Amazon dan penerbitan 
lain yang mendapat kelulusan. — ICN

Presiden Taiwan memuji usaha Uskup Agung Thomas Chung An-zu (gambar) yang 
aktif memimpin dan mengembangkan potensi kaum muda Taiwan. 

Vatikan terbit homili, doa Sri Paus semasa perintah berkurung
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Kebenaran kudus sebagai
seorang manusia biasa 

Adalah normal untuk merasa 
gelisah sebagai seorang kanak-
kanak, merasa kesepian semasa 
remaja, dan kecewa kerana 
kurangnya keintiman sebagai 
orang dewasa; lagipun kita semua 
hidup dengan keinginan yang 
tidak terpuaskan dari segala jenis, 
tidak ada satu pun yang menikma-
ti kepenuhan sebenarnya dalam 
dunia ini. 

Sebagai seorang kanak-kanak 
lelaki, katekismus Katolik yang 
saya diajar dan homili-homili 
yang saya dengar dari mimbar,  
sebenarnya telah menjawab soa-
lan-soalan itu, tetapi dalam per-
bendaharaan kata yang terlalu 
abstrak, terlalu teologi, dan keg-
erejaan melakukan memperinci-
kan kewujudan saya. Ia seperti 
jawapan untuk saya tetapi tidak 
ada yang membantu saya.

Oleh itu, saya secara senyap-
senyap menderita kesepian dan 
kegelisahan. Lebih-lebih lagi, 
saya berasa tidak suci untuk ber-
perasaan seperti ini. Ajaran agama 
saya, yang begitu kaya tetapi 
tidak menggambarkan senyuman 
cinta daripada Tuhan untuk men-
gatasi kegelisahan dan ketidak-
puasan saya. Semasa fasa akil 
baligh dan kesedaran seksualiti , 
telah menjadikan keadaan sema-
kin buruk. Sekarang bukan sahaja 
saya gelisah dan tidak berpuas 
hati, tetapi perasaan dan khayalan 
mentah yang saya alami, saya 
anggap sebagai dosa. 

Itulah fikiran saya ketika 

memasuki kehidupan religius dan 
seminari sebaik sahaja tamat 
sekolah menengah. Sudah tentu, 
kegelisahan itu berlanjutan, tetapi 
pengajian falsafah dan teologi 
saya memberi saya pemahaman 
tentang apa yang begitu meng-
gerunkan di dalam diri saya dan 
memberi saya izin suci untuk ber-
damai dengan perkara itu.

Ia bermula pada tahun novisiat 
saya dengan ceramah daripada 
seorang paderi yang datang mela-
wat kami pada suatu hari. Kami 
adalah orang-orang baharu 
(novis), kebanyakan daripada 
kami berusia belasan tahun, dan 
meskipun kami komited dengan 
hidup religius tetapi kami tetap 
mempunyai kegelisahan, kesepi-
an, dan penuh dengan ketegangan 
seksual. Pelawat kami memu-
lakan ceramahnya dengan soalan: 
“Adakah kalian sedikit gelisah? 
Rasa sebak di sini? ” Kami men-
gangguk. Dia meneruskan lagi, 
“Baiklah! Anda mesti keluar dari 
kulit anda! Semua tenaga muda 
itu, membuak-buak di dalam diri 
anda! Anda pasti gila! Tetapi tidak 
mengapa, itulah yang anda harus 
rasakan jika anda sihat! Itu perka-
ra biasa, bagus. Anda masih 
muda; ini akan menjadi lebih 
baik! "

Mendengar ini kata-kata bernas 
itu telah membebaskan sesuatu di 
dalam diri saya. Buat pertama 
kalinya, dalam bahasa yang 
benar-benar saya fahami,  ses-
eorang telah memberi saya izin 

suci untuk menjadi diri sendiri. 
Pengajian saya dalam kesusas-

teraan, teologi, dan kerohanian, 
terus memberi saya izin itu, 
walaupun pengajian ini memban-
tu saya membentuk visi mengapa 
perasaan ini ada di dalam diri 
saya, bagaimana ia berakar dan 
apa makna mereka di dalam 
Tuhan, dan betapa ia bukanlah 
sesuatu yang  tidak suci dan kotor. 

Mengimbas kembali semasa 
masih belajar, sebilangan tokoh 
yang telah membantu saya mema-
hami kebiadaban, kegelisahan, 
makna, dan kebaikan utama 
keinginan manusia. Yang pertama 
ialah St. Augustine. Petikannya 
yang terkenal hingga sekarang 
ialah apabila dia mencatat 
Pengakuan: Engkau telah menja-
dikan kami untuk diri sendiri, 
Tuhan, dan hati kita gelisah 
sehingga ia dapat berehat di 
dalam Engkau, - petikan ini sela-

ma-lamanya menjadi kunci untuk 
menjawab pelbagai persoalan 
yang saya alami. 

Dengan itu sebagai rahsia saya 
untuk sintesis, kemudian saya 
menemui aksioma ini daripada 
Thomas Aquinas: Objek akal dan 
kehendak yang mencukupi 
semuanya seperti itu. Itu mungkin 
terdengar abstrak dan meskipun 
berusia dua puluh tahun pada 
ketika itu, saya memahami 
maksudnya: Secara ringkas, apa 
yang perlu anda alami untuk men-
gatakan 'cukup', saya berpuas 
h a t i ?  J a w a p a n  A q u i n a s : 
Semuanya! Kemudian saya mem-
pelajari tentang Karl Rahner.

Seperti Aquinas, dia juga dapat 
tampak sungguh abstrak dan mus-
tahil difahami, misalnya, dia 
mendefinisikan manusia sebagai 
kekuatan Ketaatan yang hidup di 
dalam eksistensi supranatural. 
Benarkah? Nah, pada dasarnya 
apa yang dimaksudkannya dapat 
diterjemahkan ke dalam satu nasi-
hat yang pernah dinyatakannya 
kepada seorang teman: Dalam 
pergumulan kekurangan semua 
yang dapat dicapai, kita akhirnya 
belajar bahawa di sini, dalam 
kehidupan ini, tidak ada simfoni 
yang selesai.

Akhirnya, di dalam pengajian 
saya,  saya bertemu dengan perib-
adi dan pemikiran Henri Nouwen. 
Dia terus mengajar saya apa ertin-
ya hidup meskipun tanpa pernah 
menikmati simfoni yang sudah 
selesai, dan dia mengartikulasi-

kannya dengan keunikan genius 
dan dalam perbendaharaan kata 
yang segar. Membaca Nouwen 
seperti diperkenalkan kepada diri 
sendiri, sambil tetap berdiri di 
dalam semua bayangan anda. Dia 
juga menolong memberi anda 
pengertian bahawa normal, sihat, 
dan tidak murni atau tidak suci 
untuk merasakan semua keributan 
liar itu dengan godaan yang sama 
dalam diri anda.

Masing-masing dari kita adalah 
kumpulan eros yang tidak ter-
awat, mempunyai hasrat liar, ker-
induan, kegelisahan, kesepian, 
rasa tidak puas hati, seksualiti, 
dan kegelisahan. Kita perlu diberi 
izin suci untuk mengetahui baha-
wa ini adalah perkara biasa dan 
baik kerana itulah yang kita 
semua rasakan, kecuali jika kita 
berada dalam keadaan tertekan 
secara klinikal atau sejak sekian 
lama menindas perasaan ini 
sehingga kini perasaan itu hanya 
dinyatakan secara negatif dengan 
cara yang merosakkan.

Kita semua perlu meminta ses-
eorang untuk datang mengunjungi 
kita di dalam "novis" (baru ber-
mula) tertentu, bertanya kepada 
kita apakah kita merasa gelisah, 
dan ketika kita menganggukkan 
kepala, katakan: "Bagus! Anda 
sepatutnya berasa seperti itu! Ini 
bermaksud anda sihat! Ketahuilah 
juga bahawa Tuhan tersenyum 
dalam hal ini!" — Hakcipta 
Terpelihara 1999-2020 @ Fr 
Ron Rolheiser 

Novel, sejarah, cerpen atau 
tulisan apa saja yang ada kaitan 
dengan kisah cinta memang men-
gasyikkan untuk dibaca. Salah 
satu kisah cinta yang menarik 
tersebut adalah tentang raja Ed-
ward ke 8, pengganti takhta Eng-
land yang layak. Sama ada dia 
boleh menjadi raja atau tidak, 
bergantung kepada keputusannya 
yang menentukan. 

Dia jatuh cinta dengan seorang 
janda warga Amerika, Wally 
Simpson. Sekiranya dia mengah-
wini janda tersebut maka dia ter-
paksa melepaskan takhta tersebut. 
Kemungkinan pada mulanya raja 
Edward merasa tertekan terhadap 
perkara tersebut buat seketika. 

Namun oleh kerana kasihnya 
yang begitu mendalam terha-
dap wanita tersebut, maka takhta 
tersebut dilepaskannya begitu sa-
haja. 

Dia menganggap wanita itu 
lebih berharga bagi hidupnya 
dibandingkan dengan takhta yang 
menjanjikan kuasa dan kemasy-
huran itu. Keputusannya yang 
muktamad itu akhirnya menjadi 
sejarah. Dia rela melepaskan 
takhta lalu mengahwini Wally 
Simpson, si jantung hatinya itu. 

Kisah cinta raja Edward dari 

England ini, sekurang-kurangnya 
membantu kita untuk memaha-
mi apa yang dimaksudkan oleh 
Yesus ketika Dia menceritakan 
tiga perumpamaan tentang kera-
jaan Tuhan di dalam Injil hari ini. 

Kerajaan Tuhan digambarkan 
sebagai harta yang terpendam di 
ladang dan mutiara yang sangat 
mahal nilainya. Peladang yang 
membajak ladang tersebut telah 
menemukan harta terpendam. 
Pedagang yang mencari mutiara 
akhirnya telah menemukannya. 

Reaksi kedua orang tersebut 
sama sahaja, iaitu penuh kegem-
biraan. Bagi mereka harta karun 
dan mutiara itu adalah sangat ber-
harga sehingga masing-masing 
mereka memutuskan untuk men-
jual segala apa yang mereka mi-
liki hanya untuk membeli ladang 
dan mutiara tersebut. 

Perumpamaan yang ketiga pula 
adalah mengenai pukat yang dil-
abuhkan di laut, lalu mengumpul-
kan pelbagai jenis ikan yang baik 
dan tidak baik. Melalui perump-
amaan ketiga itu, Yesus sebenarn-
ya mahu menjelaskan gambaran 
tentang akhir zaman di mana sang 
Anak Manusia memberi ganjaran 
kepada orang-orang yang baik 
dan menghukum orang-orang 

yang jahat. 
Perumpamaan tentang harta ter-

pendam dan mutiara yang berhar-
ga itu pula menegaskan tentang 
ciri-ciri yang baik yang harus ada 
pada setiap pengikut Yesus. 

Pada masa yang sama perump-
amaan tersebut juga menuding 
jari kepada pengikut-Nya yang 
hanya “hangat-hangat tahi ayam.” 
Seorang pengikut yang sejati ada-
lah yang menerima Sabda Yesus 
lalu memberi respon kepada-Nya 
dengan penuh semangat melebihi 
daripada pengikut-pengikut-Nya 
yang biasa. Orang-orang yang 
bersemangat ini sungguh meng-
hayati bahawa kerajaan yang 
disampaikan oleh Yesus itu ada-
lah merupakan harta dan mutiara 
yang tidak ternilai harganya yang 
sungguh memperkayakan kehidu-
pannya serta memberi nilai yang 
sungguh bermakna dan memberi 
kebahagiaan yang sejati. 

Namun untuk menjadi semakin 
dekat dengan Tuhan ini pun bu-
kan mudah, perlu menjalani suatu 
proses yang cukup lama juga. 
Cerita berikut ini mungkin boleh 
kita jadikan renungan. 

Seorang peladang yang sudah 
bertahun-tahun membajak tanah 
yang kering dan berbatu-batu un-

tuk dapat tetap bertahan hidup, 
akhirnya menyerah kalah. Dia 
mendengar khabar bahawa orang-
orang mulai menemukan berlian 
di segala penjuru negeri itu, lalu 
ia menjual ladangnya itu dan mu-
lai mencari berlian. 

Setelah sia-sia mencari berta-
hun-tahun, ia meninggal dunia 
tanpa wang satu sen pun dalam 
keputusasaan. Suatu hari, orang 
yang dahulu membeli tanah la-
dangnya melihat ada batu karang 
yang aneh di sudut ladang itu. 

Dengan rasa ingin tahu ia mem-
bawanya ke dapur dan mencuci 
serta mengelap batu itu. Rupa-
rupanya batu itu adalah batu ber-
lian. 

Ladang yang nampaknya tidak 
berguna itu dahulu, sekarang ada-
lah lombong berlian Kimberly 
di Afrika Selatan. Jika pemilik 
pertama itu tidak cepat putus 
asa pastilah harta tersebut men-

jadi miliknya. Memang betul kata 
orang tua-tua, orang yang tidak 
tabah dan tidak sabar itu selalu 
rugi. Jadi, apa pun yang kita laku-
kan, amalkan sikap yang sabar. 
Ibu Teresa pernah mengatakan 
“Kesetiaan lebih penting daripada 
kejayaan.” 

Dalam mencari kerajaan Tu-
han ini saya telah bertemu ramai 
orang yang dahulunya hanyalah 
umat katolik yang biasa-biasa 
saja, pergi misa, menyambut 
sekali sekala dan itu sahaja. 

Tetapi setelah mengikuti pel-
bagai kursus, retret, seminar-
seminar kerohanian misalnya 
seminar hidup baru dalam roh, 
iman dan minda mereka terhadap 
kerajaan Tuhan berubah banyak 
yang membuat kesaksian bahawa 
mereka betul-betul menyesal ker-
ana mensia-siakan hidup mereka 
pada masa lalu. — santapan       
rohani 

HARI MINGGU BIASA KE-17 
TAHUN A

Mengejar kerajaan Syurga

1 Raja-Raja 3:5 , 7-12 ;
ROM 8: 28-30;

INjIL MaTIUS 13: 44-52
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PLENTONG, Johor: Pada petang 14 Julai, 
para paderi dari Keuskupan Melaka-Johor 
berhimpun di Pusat Majodi buat pertama 
kalinya selepas PKP dan PKPB. Selepas 
dua hari rekoleksi, para klerus memperba-
harui janji kepaderian mereka dalam Misa 
Krisma.  

Selain pembaharuan janji imamat, pem-
berkatan tiga minyak penting untuk diguna-
kan dalam pelayanan sakramen sepanjang 
tahun juga diadakan dalam Misa ini. 

Minyak-minyak suci itu ialah minyak 
Krisma, minyak untuk para Katekumen dan 
minyak untuk Orang Sakit. 

Misa Krisma yang dirayakan uskup be-
sama para imam dan pada saat yang sama 
dikonsekrasikan minyak suci, ini memani-
festasikan persekutuan para imam dengan 
uskup, dalam imamat dan pelayanan Kris-
tus yang sama. Para imam datang ke Misa 
ini dari pelbagai paroki. Dengan demikian 
ia menjadi saksi dan kesediaannya beker-
jasama dengan uskup. Hal ini sama seperti 
dalam pelayanan sehari-hari, di mana mere-
ka adalah pembantu dan penasihatnya (bdk 
PS art.35).

Misa Krisma yang mengikut SOP ini dip-
impin oleh Uskup Bernard Paul. Prelatus 
itu dibantu oleh Msgr Peter Ng  dan Mi-
chael Mannayagam, Diakon Gilbert James 
OFM Cap dan Leslie Petrus. Turut hadir 
ialah Uskup Emeritus James Chan dan Paul 
Tan. 

 Pada pembukaan Misa, Uskup Bernard 
mengimbas semula perhimpunan para 
klerus sempena pembukaan Misa pelan-
caran ulang tahun Keuskupan MJD ke-di 
Bukit St Paul Melaka. Perhimpunan para 
klerus sempena Misa Krisma adalah pent-
ing kerana ia menyeru sebuah permulaan 
baharu dengan janji baharu dan pemberka-
tan minyak-minyak baharu. 

Prelatus itu juga menekankan bahawa 
Misa Krisma yang biasanya dirayakan 
sebelum Paskah, kini hanya dapat diraya-
kan pada masa ini akibat pandemik. Misa 
Krisma juga menandakan bermulanya kem-
bali Misa, bermulanya kembali para paderi 
menjalankan tugas, memberikan pelay-
anan-pelayanan sakramen dan menghidupi 
aktiviti kehidupan Gereja yang tertangguh 
selama beberapa bulan akibat Covid-19.  

Uskup Bernard menggalakkan para 
paderi untuk mewartakan kepada umat 
betapa agungnya kesetiaan, cinta dan hara-
pan Tuhan kepada umat-Nya. Beliau juga 
berharap para paderi agar terus tabah dan 
disegarkan melalui Misa Krisma itu untuk 
menjadi “para lelaki tertahbis yang beriman 
kuat,  harapan dan cinta kerana Tuhan yang 

Agung berada di dalam diri mereka, bukan 
berada di luar. 

“Berhubung dan sentuhlah Tuhan, mulia-
kan Dia kerana Dia telah memanggil ka-
lian.” Selepas homili, upacara pembaha-
ruan janji imamat para klerus diteruskan. 

Selepas doa Komuni, Uskup Bernard 
memberkati minyak-minyak suci. Gem-
bala itu berterima kasih kepada Tuhan di 
atas kurniaan imamat dan para paderi, ker-
ana tanpa para paderi, tidak ada pelayanan 
sakramen untuk para umat. Uskup Ber-
nard juga memohon kepada Tuhan untuk 
memberkati keuskupan yang sedang dalam 
persiapan merayakan ulang tahun jublinya 
pada tahun 2022. 

Sr Susan Dulang SSFS, ketua Kerasulan 
Bahasa Malaysia menyatakan rasa gembi-

ranya kerana dapat melihat para paderi dan 
diakon berhimpun bersama, lebih-lebih lagi 
dalam upacara yang sungguh bermakna, se-
lepas tiga bulan gereja ditutup dan segala 
aktiviti kerohanian yang melibatkan umat, 
ditangguhkan. 

Alfred Micheal, jurutera bunyi yang su-
dah lama berkhidmat dan mempersembah-
kan kepakarannya untuk kegunaan Gereja 
berkata, adalah cabaran besar baginya un-
tuk menyiarkan Misa Kudus Krisma dalam 
talian kerana isyarat Internet di dewan yang 
tidak pantas. Dia tidak berhenti mencari pe-
nyelesaiannya kerana tahu betapa pentingn-
ya Misa Krisma. Maka beliau telah memuat 
turun Point to Pont Outdoor Wifi Extender 
yang membantu kelancaran siaran langsung 
di saluran Youtube dan Facebook. 

Klerus perbaharui komitmen 
imamat dalam Misa Krisma 

Soalan: Saya bingung menghadapi kelakuan 
adik lelaki yang berusia 32 tahun. Adik saya 
memiliki perangai yang sangat buruk terhadap 
keluarga. Tetapi sikap barannya itu hanya 
ditunjukkan kepada keluarga, dengan orang 
luar atau di  hadapan orang luar dia 
berkelakuan sangat baik dan sopan seolah-olah 
sayang dengan keluarga. Adik saya ini tidak 
segan-segan berkata kasar kepada orang yang 
lebih tua dalam keluarga, dia berani mengelu-
arkan kata-kata kesat sehingga ke perkataan-
perkataan yang tidak sepatutnya. Di hadapan 
teman wanitanya juga, dia berkelakuan sangat 
baik tetapi apabila teman wanitanya tidak ada, 
sikap buruknya itu datang semula. Sebenarnya 
ada apa dengan adik kami? Mohon pencera-
hannya. Terima kasih. — Marta 

Jawaban: Gambaran yang diberikan Marta jelas 
tetapi lebih terarah kepada suatu gejala saja. Agak 
sukar untuk memperoleh gambaran yang menye-
luruh mengenai keperibadian sang adik. Saya 
akan berusaha memberi pencerahan, supaya 
Marta dapat menentukan apa yang boleh dilaku-
kan.

Berdasarkan gambaran yang diberikan, keliha-
tan bahawa ada sikap yang negatif daripada sang 
adik terhadap keluarga. Sebaliknya, dia berusaha 
untuk bersikap positif di hadapan keluarga jika 
ada orang lain. Hal inilah yang menimbulkan per-
ilaku dan kata-kata kasar, serta sumpah serapah 
terhadap anggota keluarga. Tetapi sebaliknya, dia 

berusaha memberi kesan yang baik terhadap 
orang lain di luar keluarga.

Di hadapan kekasih, dia berusaha untuk mem-
berikan kesan sikap yang positif terhadap keluar-
ga agar sang kekasih mempunyai penilaian yang 
positif terhadap dirinya. Ketika si kekasih tidak 
ada, sikap negatif terhadap keluarga akan muncul 
kembali, sehingga dia sanggup mengeluarkan 
kata-kata kasar dan sumpah serapah.

Tidak jelas apakah kata-kata kasar itu hanya 
keluar ketika sedang emosional atau sepanjang 
waktu. Kalau kata-kata kasar itu hanya muncul 
ketika sedang marah atau kecewa dengan anggota 
keluarga sahaja, tetapi ketika hatinya sedang 
tenang atau fikirannya gembira, maka kata-katan-
ya juga menjadi positif, bererti kondisi emosinya 
memang tidak stabil sehingga ia tidak dapat men-
gendalikan diri ketika emosinya “meledak”.

Kalau kata-kata kasar itu muncul setiap waktu 
dan dia jarang menunjukkan suasana hati yang 
positif ketika berada di dalam lingkungan keluar-
ga, bererti sikapnya terhadap keluarga memang 
negatif, sehingga setiap kali berada di lingkungan 
keluarga emosinya tidak baik.

Jika sikap adik anda cenderung pada yang tera-
khir, adalah penting anda dan keluarga berusaha 
untuk mencari apa yang menyebabkan sikapnya 
negatif. Ada kemungkinan dia menyimpan keke-
cewaan atau dendam terhadap para anggota kelu-
arga. Akibatnya, setiap berada di dalam lingkun-
gan keluarga, suasana hatinya selalu terusik oleh 
kekecewaan atau dendam tersebut. Hal ini harus 

diselesaikan melalui pembicaraan yang saling ter-
buka dengan seluruh anggota keluarga yang terli-
bat. Dengan penyelesaian itu, semoga sikap 
negatifnya akan dapat berubah menjadi positif.

Dapat juga hal ini terjadi kerana keperibadiann-
ya yang sulit menjaga kualiti relasi dengan orang 
lain. 

Orang semacam ini biasanya akan mudah men-
jalin hubungan dengan orang lain dan cukup 
cepat menjadi akrab. Tapi sebaliknya, hubungan 
itu juga dengan relatif cepat menjadi konflik. 
Dengan kata lain, dia mudah menjalin hubungan 
dengan orang lain, tapi tidak dapat memelihara 
atau menjaga hubungan baik yang sudah terjalin.

Bentuk keperibadian semacam ini biasanya dis-
ertai tanda-tanda lain, seperti kurang dapat ber-
tanggung jawab, malah juga agak mudah meng-
ingkari janji. Selain itu, tanda yang lain keperiba-
dian jenis ini adalah kurang mahu peduli terhadap 
norma-norma yang berlaku di masyarakat, 
sehingga mudah melakukan pelanggaran terhadap 
peraturan atau norma sosial. Atau disertai gejala 
yang lain, seperti kurang mahu peduli terhadap 
perasaan orang lain.

Bila tanda-tanda tambahan seperti tersebut di 
atas juga ditemui pada adik anda, bererti sang 
adik perlu bantuan kaunseling atau terapi untuk 
mengubah keperibadiannya. Semoga jawaban ini 
memberi pencerahan agar dapat membuat sang 
adik berperilaku lebih positif terhadap keluarga; 
dan keadaan keluarga juga dapat lebih harmoni. 
— Dr George Hardjanta MSi, hidupkatolik.com

Nasihat untuk orang yang suka berkata kesat 
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Sahabat kecil Yesus
Demikian pula hal Kerajaan Syurga itu seumpama  pukat  yang 

dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai-bagai jenis ikan. 
Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduk-

lah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu 
dan ikan yang tidak baik mereka buang (Matius 13: 47-48)

Cari SEPULUH perbezaan pada gambar di bawah! 

Yesus selalu mengutamakan orang yang sakit, miskin, 
para pendosa, orang yang terpinggir dan disisihkan. 

Mari kita meneladani sikap mulia-Nya ini. 
Cari objek-objek tersembunyi: buku, mahkota, ikan, be-
kas air, bulan, tali leher, jarum dan benang, siput babi, 

stokin, bintang 

Hal Kerajaan Syurga 
itu seumpama harta 

yang terpendam 
di ladang, yang 

ditemukan orang, lalu 
dipendamkannya lagi. 

Oleh sebab 
sukacitanya pergilah ia 

menjual seluruh
 miliknya lalu 

membeli ladang itu. 

Demikian pula hal 
Kerajaan 

Syurga itu seumpama  
seorang pedagang 

yang mencari
 mutiara yang indah. 

Setelah ditemukannya 
mutiara yang sangat 
berharga, iapun pergi 

menjual seluruh 
miliknya lalu 

membeli 
mutiara itu."

(Matius 13: 44-46) 

Mari Mewarna 
Hello adik-adik,

Di dalam dunia ini, 
ada banyak pilihan. 
Misalnya kalau adik-
adik mahu membeli 
telefon bimbit, ada 
banyak jenama, war-
na, fungsi dan jena-
ma.
Kadang-kadang dis-

ebabkan terlalu ban-
yak pilihan, sehingga 
kita tidak tahu me-
milih yang mana satu.
Tetapi auntie ber-

harap, adik-adik 
memilih untuk men-
gutamakan Yesus di 
dalam hidup adik-
adik. Mengapa? Ker-
ana Dia adalah Tuhan 
yang berkuasa dan 
tidak perkara di du-
nia ini yang setanding 
dengan -Nya! 

Salam Sayang
Auntie Melly 
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Sejauh mana belia mengenal 
deaf ministry? 

KENINGAU: Apa itu Deaf Ministry? Persoalan 
ini dikupas dalam Bual Bicara Belia anjuran 
Komisi Belia Keuskupan Keningau yang disiar-
kan melalui Youtube pada 19 Julai 2020. 

Pelayanan Bahasa Isyarat ini amat ketara 
semasa Misa Kudus online yang bermula se-
jak PKP lalu. Bapa Uskup Cornelius Piong, 
dalam pesan penutupnya semasa Hari Minggu 
Pra-Paskah kelima turut berterima kasih ke-
pada para jurubahasa dari Deaf Ministry yang 
menterjemahkan teks liturgi dan homili dalam 
konteks bahasa isyarat kepada golongan is-
timewa. 

Dua orang panel dari Persatuan Orang Pekak 
Cawangan Keningau dan Tenom iaitu Fran-
siska dan Anastasia telah dijemput dalam pro-
gram dalam talian yang dimudah cara oleh 
Sdra Juanis Marcus. 

Fransiska dari Keningau, yang dahulunya 
seorang pelayan altar berkata minatnya tim-
bul untuk mempelajari bahasa isyarat setelah 
rakan-rakan sepelayanannya mengambil kelas 
bahasa isyarat. Dari situ, Fransiska tidak men-
sia-siakan apa yang dipelajari dengan menyer-
tai Persatuan Orang-orang pekak seterusnya 
menyertai Deaf Ministry di Paroki Katedral St 
Francis Xavier.

Bagi Anastasia pula, beliau mula belajar 
isyarat pada tahun 2001. Pada ketika itu, ru-
mahnya didatangi oleh beberapa orang pekak 
yang menyertai sebuah seminar di kampungn-
ya. 

Dari situ timbul minat bagi Anastasia untuk 
belajar bahasa isyarat agar dapat berkomuni-
kasi dengan golongan istimewa itu. Menurut 
Anastasia, sehingga sekarang beliau masih be-
lajar dan memperbaiki kemahirannya dalam 
bahasa isyarat. Malah Anastasia merupakan 
salah seorang jurubahasa isyarat yang sering 
muncul dalam Misa Kudus online untuk Paroki 
KSFX. 

Deaf Ministry telah banyak membantu golon-
gan istimewa untuk mendekati Tuhan, men-
genal Sakramen dan mencintai perayaan Eka-
risti. Menurut Fransiska, golongan pekak juga 
sama seperti kita. Mereka juga mahu berdoa 
dan merayakan Liturgi.

Dalam bual bicara itu juga, Fransiska dan 
Anastasia turut menunjukkan bahasa isyarat 
untuk doa Bapa Kami, Salam Maria dan Ke-
muliaan.

Sejauh mana para belia memahami dan me-
nyedari peranan deaf ministry? Albert John 
dari Paroki Holy Cross Toboh memahami baha-
sa isyarat sebagai cara komunikasi di kalangan 
golongan istimewa. Orang-orang istimewa ini 
akan lebih gembira jika orang lain dapat berko-
munikasi dan mengetahui apa yang mereka 

perlukan. Albert juga mengakui bahawa beliau 
berminat untuk belajar bahasa isyarat. 

Cassey Carrie dari Zon Minawo  mengatakan 
apabila melihat jurubahasa isyarat, "ia menye-
darkan saya untuk bersyukur dan menghargai 
anggota tubuh badan yang diberikan oleh Tu-
han. Deaf ministry telah melakukan pelayanan 
yang baik kerana golongan yang istimewa tidak 
lagi tersisih!" 

Dalam Bual Bicara ini juga, salah seorang 
golongan istimewa, Elly, 29, dengan menggu-
nakan bahasa isyarat menyampaikan pengala-
mannya mengikuti Misa dalam talian sejak PKP 
lalu. Elly mengucapkan terima kasih kepada 
Bapa Uskup Cornelius Piong dan Gereja ker-
ana memahami keperluan rohani orang-orang 
istimewa. Katanya, meskipun isyarat Internet 
ada kalanya lemah tetapi ia adalah perkara 
biasa dan "kami boleh menerima ini. Saya ber-
harap agar Misa online ini dapat diteruskan se-
belum dapat kembali ke Gereja seperti biasa." 

David, salah seorang golongan istimewa dan  
telah menyertai Deaf Ministry bersama para 
perintis pelayanan ini iaitu Sr Susan, Ann dan 
Wilfred. "Semasa PKP, saya di rumah sahaja. 
Saya melakukan senaman, membantu ibu bapa 
dan menghubungi rakan-rakan melalui media 
sosial. Walaupun berasa bosan tetapi gembira 
kerana dapat bersama dengan ibu bapa." 

Menurut Fransiska, salah satu perancangan 
Deaf Ministry ialah meneruskan aktiviti mereka 
yang tertangguh sejak PKP misalnya melawat 

golongan istimewa yang sudah lama tidak ke 
Gereja, melawat mereka yang sakit, memberi 
semangat dan berdoa bersama mereka.

Fransiska dan Anastasia mewakili rakan-ra-
kan jurubahasa dan Deaf Ministry mengucap-
kan terima kasih kepada Gereja kerana mem-
berikan kami ruang dan kesempatan untuk 
melayani golongan istimewa. 

"Walaupun kami ada bakat dan kepakaran, 
tetapi jika tidak ada ruang atau diberi kesem-
patan, kami juga tidak dapat melayani di ger-
eja. Golongan istimewa juga seperti umat yang 
biasa, mereka juga ingin berdoa dan merayakan 
Misa. Semoga kehadiran kami dapat membawa 
mereka untuk lebih menghayati Ekaristi !" 
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VATIKAN: Pada doa Angelus di hari Min-
ggu, 19 Julai 2020, Sri Paus Fransiskus 
berdoa agar Perawan Maria yang Terberka-
ti dapat “membantu kita memahami dan 
meniru kesabaran Tuhan, yang ingin agar 
tidak ada anak-anak-Nya yang hilang, yang 
Dia kasihi dengan kasih seorang Bapa.”

Dengan perumpamaan tentang gandum 
dan lalang Yesus “membantu kita mema-
hami kesabaran Tuhan, membuka hati kita 
untuk berharap.” Dalam bacaan Injil hari 
itu, Yesus menceritakan perumpamaan ten-
tang orang yang menanam gandum yang 
baik di ladangnya. Pada malam hari, musuh 
menabur benih lalang di antara gandum itu; 
dan ketika gandum dan lalang mulai tum-
buh bersama, hamba-hamba tuan ladang 
itu ingin mencabut lalang itu. Namun, sang 
guru menyuruh mereka menunggu sampai 
musim menuai, kerana takut mereka akan 
mencabut gandum saat mereka mencabut 
lalang

 “Di antara kita,” kata Sri Paus, “dapat 

dikatakan bahkan hari ini tanah telah dih-
inggapi begitu banyak  pembunuh lalang, 
dan racun yang membahayakan diri kita 
sendiri dan bumi.”

Dalam perumpamaan ini, jelas Sri Paus, 
penguasa ladang adalah Tuhan, “yang 
hanya menabur benih yang baik,” dan “tu-
juannya adalah tuaian yang baik.” Musuh 
adalah syaitan, “lawan klasik Tuhan” yang, 

kerana “iri dan permusuhan” berusaha 
menghancurkan pekerjaan Tuhan. “Niat 
syaitan adalah menghalangi pekerjaan kes-
elamatan, menghalangi kerajaan Tuhan 
melalui pekerja jahat, penabur dalam skan-
dal,” kata Sri Paus. Gandum dan lalang 
bukanlah simbol kebaikan dan kejahatan 
abstrak, tetapi representasi manusia, “yang 
dapat mengikuti Tuhan atau syaitan.”

Dan Sri Paus menyatakan, berkali-kali 
kita juga mendengar tentang keluarga atau 
komuniti yang damai tiba-tiba terbelah 
oleh konflik, iri hati. “Hal-hal buruk mu-
lai terjadi,” kata Sri Paus seraya melihat 
bagaimana kita menuduh seseorang, me-
nabur gosip.”

“Pasti iblislah kalau kita jatuh dalam 
godaan untuk bergosip dan menghancur-
kan orang lain,” kata Sri Paus, yang mem-
bandingkan keinginan- para hamba “un-
tuk segera melenyapkan kejahatan – iaitu, 
orang-orang jahat,” dengan rencana Tuhan, 
yang lebih bijaksana dan lebih jauh. Murid-

murid Yesus, kata Sri Paus, dipanggil untuk 
bersabar, untuk fokus pada penyelamatan 
orang-orang jahat bukan menekan mereka.

“Injil hari ini menyajikan dua cara 
bertindak dan sejarah yang hidup,” kata 
Sri Paus. “Visi tuan dan hamba-hamba 
tuan.” Sementara para hamba fokus pada 
membersihkan ladang dari lalang, tuannya 
memperhatikan gandum yang baik, dan 
tahu bagaimana melindunginya “bahkan di 
antara lalang sekalipun.”

Sri Paus memperingatkan “orang-orang 
yang selalu mencari keterbatasan dan cacat 
orang lain.” Padahal, tegas Sri Paus,“orang-
orang itulah yang tahu cara mengenali hal 
baik yang tumbuh diam-diam di ladang 
Gereja dan sejarah, dan mengolahnya 
hingga matang,” yang mampu berkolabo-
rasi dalam visi Tuhan.

Akhirnya, kata Sri Paus, “Tuhanlah, dan 
hanya Dia sendirilah yang akan membalas 
kebaikan, dan menghukum orang jahat.” 
— media Vatikan 

MANILA: Ketua Komisi Pelayanan Kesihatan 
Konferensi Para Uskup  Katolik Filipina meminta 
umat beriman untuk secara bersama-sama menan-
gani masalah kesihatan mental.

Ajakan tersebut disampaikan Father Rodolfo 
Vicente Cancino dalam sebuah forum online ten-
tang “sokongan psikososial” bagi masyarakat  di 
tengah-tengah  pandemik global virus corona yang 
sedang berlangsung.

“Saya ingin mengajak semua orang secara kole-
ktif [untuk membantu],” katanya pada 14 Julai.

Imam itu mengatakan keluarga, sekolah, or-
ganisasi, dan Gereja harus bersama-sama dalam 
perspektif dan pendekatan menghadapi masalah 
psikologi. Beliau mengingatkan masyarakat ba-
hawa kesihatan mental adalah ” keperluan” yang 
harus mendapat keutamaan semasa musim pan-
demik.  “Sekaranglah masanya kita memberikan 
banyak hal penting pada masalah kesihatan men-
tal,” kata Fr Cancino, seraya menambah bahawa 
penyakit itu mempengaruhi lelaki dan wanita dari 
dari pelbagai usia.

Imam itu mencatat bahawa kes-kes depresi dan 
bunuh diri meningkat di Filipina.Sebuah lapo-
ran yang diterbitkan bulan lalu oleh Oxfam, dan 
badan bantuan antarabangsa melaporkan bahawa 

43 peratus 
wanita yang 
dikaji selidik 
di lima ne-
gara, berasa 
lebih cemas, 
tertekan, ter-
piggir, ter-
lalu banyak 
bekerja, atau 
sakit kerana 
krisis virus 
corona.

Survei itu 
43 peratus 
dari 3,558 wanita yang disurvei melaporkan men-
galami banyak kerisauan, depresi, kurang istirahat 
dan kurang tidur serta penyakit fizikal kerana pen-
ingkatan beban pekerjaan perawatan yang tidak 
dibayar akibat pandemik.

Sebuah laporan Organisasi Kesihatan Dunia 
mencatat bahawa Filipina memiliki angka bunuh 
diri 2,4 per 100.000 bagi lelaki dan 1.7 bagi wanita. 

Meskipun Filipina memiliki salah satu tingkat 
bunuh diri terendah di dunia, nilainya meningkat, 
menurut WHO. — ucanews.com 

Gereja dorong kerjasama 
dalam kesihatan mental 

“Lalang” yang perlu 
disingkirkan dari hidup kita 

Vatikan terbitkan panduan penanganan gangguan seksual 
kanak-kanak bawah umur oleh klerus

ROMA: Kongregasi Vatikan untuk Ajaran 
Iman telah menerbitkan dokumen setebal 17 
halaman untuk memandu para uskup tentang 
cara menangani laporan penderaan  seksual 
terhadap kanak-kanak di bawah umur yang 
dilakukan oleh klerus.

Dokumen tersebut, yang diterbitkan pada 
16 Julai, tidak menambah norma baharu pada 
hukum gereja yang ada, tetapi bertujuan untuk 
membimbing para pemimpin gereja tentang 
prosedur dalam menangani kes penderaan  
seksual.

Buku pegangan ini merujuk pada Norma 
Substansi Hukum Kanonik dan norma prose-
dural mengenai kejahatan dan Vos estis lux 
mundi, yang diumumkan secara rasmi oleh Sri 
Paus Fransiskus pada tahun 2019.

Panduan ini membentuk apa yang disebut 

“model metropolitan” untuk penyelidikan 
tuduhan terhadap uskup dan setingkatnya.

Buku pegangan ini juga merujuk pada 
dokumen Kongregasi Ajaran Iman tentang 
prosedur dan pelaksanaan.

Penderaan  terhadap kanak-kanak di bawah 
umur oleh anggota klerus dianggap sebagai 
“graviora delicta,” atau kejahatan yang wajar 

dilakukan tindakan disiplin. 
“Manual yang ada dimaksudkan sebagai 

buku pegangan bagi mereka yang ditugasi 
untuk memastikan kebenaran dalam kes-kes 
jenayah  seperti itu,” demikian kata pengantar 
dokumen tersebut.

Ditambahkan bahawa dokumen itu adalah 
panduan “langkah demi langkah” bagi para 
pemimpin gereja sejak kejahatan dilaporkan 
“hingga kesimpulan definitif sebuah kes.”

Penggunaannya dianjurkan kerana “pelak-
sanaan yang baku akan berkontribusi pada 
administrasi pengadilan yang lebih baik,” kata 
pengantar dokumen tersebut.

Kardinal Luis Ladaria, prefek Kongregasi 
untuk Ajaran Iman, mengatakan buku pegan-
gan ini adalah “alat,” dan menambahkan ba-
hawa pembaharuan dan adaptasi akan dilaku-

kan ketika perkembangan dan cabaran baharu 
muncul.

Kongregasi itu mengatakan buku pegangan 
itu dikeluarkan “sebagai sahutan atas banyak 
pertanyaan tentang prosedur yang harus diiku-
ti dalam kes-kes melibatkan golongan bawah 
umur.”

Uskup Agung Giacomo Morandi, setiau-
saha Kongregasi untuk Ajaran Iman, menga-
takan ini merupakan pedoman itu memastikan 
bahawa pengaduan anonim, yang sering dia-
baikan, ditangani dengan lebih serius sekarang 
dan mengabaikan pengaduan adalah salah.”

Uskup Agung Morandi beberapa kejahatan 
baru terjadi, kongregasi itu masih menyak-
sikan laporan-laporan tentang kes-kes lama, 
kadang-kadang bertahun-tahun kemudian. — 
ucanews.com 

ALEPPO: Katedral orang Maronit 
dengan nama Santa Elia di kota utara 
Aleppo dirosakkan oleh bom lebih 
tiga kali di antara tahun 2012 dan 
2016 dan mengalami kerosakan parah 
ketika para jihadis memasuki wilayah 
Kristen di kota itu tahun 2013.

Katedral itu lalu diperbaiki dengan 
biaya yang sebahagian besar diberi-
kan oleh yayasan Church in Need 
(bantuan untuk Gereja yang memer-
lukan, ACN).

Uskup Agung Aleppo, Msgr Joseph 
Tobij mengatakan bahawa pemulihan 
dan pembukaan kembali katedral 
itu mempunyai makna simbolik dan 

praktik. “Ini tanda harapan dan kela-
hiran kembali, tidak hanya dalam 
erti materi tetapi seluruh komuniti, 
meskipun jumlah orang Kristian ter-
us berkurangan di Syria kerana ramai 
yang berhijrah dan dalam pelarian 
namun pembukaan kembali katedral 
itu merupakan permulaan kebangki-
tan umat Kristian di Aleppo. 

"Tanpa bantuan ACN dan kemu-
rahan hati para dermawan, kami da-
pat berdoa lagi dan menyebarkan 
harapan di hati umat beriman. Kini 
Liturgi kembali dirayakan di katedral 
ini selepas lapan tahun!" kata Uskup 
Agung Joseph. — media Vatikan 

Katedral di Syria dibangun 
semula, harapan kebangkitan 
semula umat Kristian 
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Kenali 
Santo Anda 

St Marta
 ~ 29 Julai ~ 

Marta adalah saudari Maria 
dan Lazarus. Mereka 

tinggal di sebuah kota kecil 
bernama Betania,  dekat 
Yerusalem.

Ketiga-tiga bersaudara itu 
adalah sahabat-sahabat Yesus. 
Yesus seringkali datang men-
g u n j u n g i  m e r e k a . 
Sesungguhnya, dalam Injil 
dikatakan, “Yesus mengasihi 
Marta, dan saudaranya Maria 
dan Lazarus.”

Marta dengan senang hati 
melayani Yesus apabila Dia 
datang mengunjungi mereka. 
Pada suatu hari, Marta sedang 
menyiapkan makanan bagi 
Yesus dan para murid- Nya.

Marta yakin bahawa tugas-
nya akan lebih ringan apabila 
saudarinya datang membantu. 
Dia melihat Maria duduk ten-
ang dekat kaki Yesus, asyik 
mendengarkan Dia. “Tuhan, 
suruhlah dia membantu aku,” 
pinta Marta kepada Yesus.

Yesus amat senang dengan 
semua layanan kasih sayang 
Marta. Tetapi, Dia ingin Marta 
tahu bahawa mendengarkan 
Sabda Tuhan dan berdoa jauh 
lebih penting.

Jadi dengan lembut Yesus 
berkata kepadanya, “Marta, 
Marta engkau khuatir akan 
banyak hal, namun hanya satu 
saja yang perlu. Maria telah 
memilih bahagian yang ter-
baik.”

Iman Marta yang mendalam 
kepada Yesus jelas nyata ketika 
saudaranya, Lazarus, mening-
gal dunia. Apabila dia menden-
gar bahawa Yesus sedang 
dalam perjalanan menuju 
Betania, Marta pergi menemui-
Nya.

Dia percaya kepada Yesus 
dan dengan terus terang berka-
ta, “Tuhan, sekiranya Engkau 
ada di sini, saudara ku pasti 
tidak mati.”

Kemudian Yesus men-
gatakan kepadanya bahwa 
Lazarus akan bangkit. Kata- 
Nya, “Barangsiapa percaya 
kepada-Ku, dia akan hidup 
walaupun ia sudah mati. 
Percayakah engkau akan hal 
ini?”

Dan Marta menjawab, “Ya, 
Tuhan, aku percaya, bahawa 
Engkau-lah Mesias, Anak 
Tuhan, Dia yang akan datang 
ke dalam dunia.”

ROMA: Vatikan mendesak 
para imam Katolik untuk 
tidak mengkomersialkan 
Misa atau memberi kesan 
bahawa perayaan Sakramen 
dikenakan tarif.

Dalam pedoman baru 
yang diterbitkan pada 20 
Julai, Takhta Suci meminta 
para imam untuk tidak 
menetapkan harga untuk 
merayakan perkahwinan  
dan pemakaman.

“Suatu persembahan, 
pada dasarnya, harus meru-
pakan tindakan bebas dari 
mereka yang memberikan 
persembahan … bukan 
harga atau biaya yang harus 
dibayar, seolah-olah beruru-
san dengan pajak,” kata 
Vatikan.

Pedoman itu menambah 
bahawa meskipun di beber-
apa negara, persembahan 
Misa adalah satu-satunya 
sumber pendapatan bagi 
para imam, namun mereka 
harus merayakan Misa 
“meskipun mereka tidak 
menerima persembahan.”

Dokumen setebal 22 hal-
aman dari Kongregasi 

untuk Klerus itu bertujuan 
untuk membimbing paroki 
"dalam pelayanan misi 
pewartaan Gereja.”

Kongregasi itu mengklar-
ifikasi bahawa dokumen itu 
tidak membuat peraturan 
baharu tentang pelayanan 
pastoral.

Panduan itu menggam-
barkan paroki sebagai 
“rumah di antara rumah-
rumah” dan menekankan 
pentingnya pembaharuan 
misionari dari struktur paro-
ki.

Dokumen itu mengatakan 
bahawa setiap umat beri-

man yang dibaptis harus 
menjadi peserta aktif dalam 
evangelisasi dan imam 
harus melayani paroki dan 
perannya melibatkan ‘per-
hatian penuh atas jiwa-
jiwa.’

Dokumen itu juga merin-
ci peranan para diakon, 
orang-orang berkaul, dan 
umat  awam. Panduan 
Vatikan itu muncul di ten-
gah-tengah krisis kewangan 
akibat pandemik virus coro-
na yang telah mempenga-
ruhi Gereja Katolik. 

Pada bulan Mei, menteri 
kewangan Vatikan memper-

ingatkan bahawa penutupan 
muzium dan pembatalan 
acara penggumpulan  dana 
akan menyebabkan penu-
runan 45 peratus dalam 
pendapatan negara kota itu.

Pedoman tersebut mengi-
kuti pengakuan Sri Paus 
Fransiskus pada tahun 2013 
bahawa “seruan untuk 
meninjau dan memperbaha-
rui paroki-paroki kita belum 
cukup untuk membawa 
mereka lebih dekat kepada 
umat.”

Vatikan mengatakan ide-
alnya adalah satu imam 
untuk melayani satu paroki. 
Tetapi kerana kekurangan 
imam atau keadaan lain, 
pelayanan sejumlah paroki 
terdekat diamanahkan kepa-
da seorang paderi paroki 
yang sama.

Instruksi Vatikan yang 
baru menyusul yang sebel-
umnya dirilis pada tahun 
1997 dan  tahun 2002, yang 
diterbitkan oleh Kongregasi 
untuk Klerus  tentang 
“ I m a m ,  P a s t o r ,  d a n 
P e n u n t u n  K o m u n i t i  
Paroki.” — ucanews.com 

Vatikan desak paderi 
jangan komersialkan 
Misa 

NEW DELHI: Seandainya tim anti perda-
gangan manusia Caritas India tidak segera 
turun padang, , nasib Yamuna, gadis berusia 
19 tahun berasal dari Nepal akan sangat ber-
beza.

Pada bulan Februari tahun ini, ketika pan-
demik COVID-19 mula membuat dunia 
bertekuk lutut, Yamuna dipikat oleh seorang 
agen yang menawarkan ‘pekerjaan’ di Timur 
Tengah.

Keluarga Yamuna memiliki pertanian kecil 
berdekatan sempadan India. Mereka mena-
nam sayur untuk dijual, tetapi hujan terus 
menerus mendatangkan malapetaka, menye-
babkan pertanian mereka mandul dan tidak 
dapat ditanami apa-apa selama setahun. 

Tanpa penghasilan, keluarganya berada 
dalam situasi yang sangat sukar. “Setelah 
hujan menghancurkan pertanian, kami tidak 
dapat membayar kembali pinjaman bank dan 
kami tidak punya apa-apa untuk dimakan,” 
kata Yamuna.

Pada bulan Mac, Yamuna berhubungan 
dengan seorang wanita dari New Delhi yang 
menawarkan pekerjaan di sebuah restoran di 
Irak yang menjanjikan gaji yang wajar dan 
tempat tinggal. 

Yamuna menyiapkan pasport dan memper-
siapkan diri untuk menangkap peluang yang 
diharapkannya dapat membantu keluarganya.

"Saya tidak berfikir dua kali untuk pergi ke 
negara baru. Yang saya inginkan hanyalah 
mendapatkan wang," katanya. Yamuna  men-
gucapkan selamat tinggal kepada keluargan-
ya dan pergi dengan wanita itu ke New Delhi 

di mana urusan visa harus dilakukan.
Setelah tiba di sempadan Nepal-India, ang-

gota tim anti-perdagangan manusia Caritas 
mendekatinya untuk mengetahui situasinya. 
Mereka mengajukan beberapa pertanyaan 
kepada Yamuna. Caritas mendapati Yamuna 
telah ditipu dan wanita yang sepatutnya 
membawanya bekerja di Irak merupakan 
agen agen perdagangan manusia.

Polis India dilibatkan dan setelah soal 
siasat, wanita yang menyamar menjadi agen 
pekerjaan itu mengakui dia mahu mengirim 
Yamuna secara ilegal kepada agen lain yang 
berpusat di Irak. 

Tim Caritas membawa Yamuna ke pusat 
kaunseling di Uttar Pradesh, India.

Shimray Mungreiphy, yang memimpin tim 
anti perdagangan manusia Caritas India di 

New Delhi, mengatakan Yamuna dan keluar-
ganya disedarkan oleh tim Caritas tentang 
bahaya perdagangan manusia.

“Agen perdagangan ini memiliki jaringan 
yang sangat kuat, bahkan mereka juga bera-
da di ladang-ladang yang terpencil. Mereka 
mencari mangsa di kalangan orang yang 
amat memerlukan wang dan menjanjikan 
mereka peluang pekerjaan palsu di luar nega-
ra, di mana, mereka akan dijual di negara 
asing,” kata Shimray. 

Setelah Yamuna kembali ke rumahnya, 
Caritas tetap menghubungi beliau dan kelu-
arganya. Bukan itu sahaja, malah Caritas  
dan organisasi mitra di Nepal juga menuntun 
mereka cara mulai bertani lagi dan 
mendapatkan hasil yang menguntungkan.

Ribuan wanita diperdagangkan setiap 

tahun. Pada bulan Januari tahun ini, Kamana, 
13, melarikan diri dari rumahnya di kota 
Nepalgunj di selatan Nepal di mana ibu tirin-
ya disyaki memukulnya kerana masalah 
kecil. 

Tidak lama setelah meninggalkan rumahn-
ya, Kamana bertemu dengan seorang pemu-
da Nepal – diyakini sebagai agen perdagan-
gan manusia – yang berjanji akan membawa-
nya kepada ibu kandungnya  New Delhi.

Secara kebetulan, seorang pemandu, yang 
pernah menghadiri seminar anti perdagangan 
manusia, merasakan gadis itu dalam masalah 
lalu melaporkan kepada Caritas. Dengan 
bantuan polis, Kamana dapat diselamatkan 
dari para pedagang manusia. Kamana seka-
rang menjalani kaunseling  di salah satu 
pusat yang dikelola Caritas di Uttar Pradesh, 
India.

Setiap tahun terdapat ribuan perempuan 
dan gadis remaja dari Nepal diperdagangkan 
ke India dan negara-negara lain untuk tujuan 
eksploitasi seksual komersial.

Untuk mengatasi ini, Caritas India, bekerja 
sama dengan organisasi antgi-perdagangan 
manusia di pelbagai bandar di India. 

Mereka mengadakan banyak seminar kes-
edaran dan kaunseling termasuk penduduk di 
desa. Rajesh Upadhyay, ketua anti-perdagan-
gan manusia Caritas India, mengatakan pan-
demik coronavirus telah meningkatkan 
kemiskinan di kebanyakan tempat di India 
dan negara jiran, yang boleh mencetus jum-
lah peningkatan kes perdagangan orang pada 
masa mendatang. — ucanews.com 

Yamuna (tiga dari kiri ) setelah diselamatkan oleh anggota tim anti-perdagangan orang 
Caritas dan polisi India di perbatasan India-Nepal. (Foto:Ucan) 

Tindakan pantas Caritas selamatkan remaja 
dari perangkap perdagangan manusia
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Penginjilan: Keluarga kita — Kita ber-
doa agarkeluarga-keluarga pada hari ini 

dapat ditemani dengan kasih, hormat dan 
bimbingan. 

Julai 26, 2020 

Umat percaya iman boleh 
mengalahkan Covid-19 

Pengalaman menghadiri Misa di 
bawah SOP agak berbeza seperti 
Misa sebelum ini. Saya berasa 
janggal kerana sudah beberapa bu-
lan tidak menghadiri Misa umum 
dan agak terbiasa mengikuti Misa 
online di rumah pada hari Ahad. 

Selain itu, tidak dinafikan per-
asaan seperti takut, waswas dan 
teragak-agak untuk berada di luar 
rumah kerana masih dibayangi 
oleh virus Covid-19. Kehadiran 
umat ke Misa juga agak sedikit 
kerana tertakluk dengan SOP yang 
tidak membenarkan kanak-kanak 
bawah 12 tahun dan umat berusia 
70 tahun ke atas. 

Selain itu, ada juga perasaan 
berjaga-jaga kerana ada peman-
tauan SOP dari pihak berkuasa. 
Pada awal pembukaan kembali 
Gereja di Paroki Roh Kudus, 
hanya 20 - 30 orang sahaja yang 
boleh mengikut Misa. Kami harus  
membuat jadual bagi umat meng-
hadiri Misa agar tidak melebihi 
jumlah yang ditetapkan. 

Rasa serba salah melihat kerin-
duan umat untuk hadir Misa na-
mun SOP harus dipatuhi. Tidak 
dinafikan, paroki kami juga tidak 
terlepas mengalami impak dis-
ebabkan oleh PKP di mana iman 
umat mulai suam-suam kuku. 

Contohnya ada umat yang boleh 

m e n g i k u t i 
Misa di ger-
eja tetapi 
lebih selesa 
m e n g i k u t i 
Misa online 
di rumah. 
S e l e p a s 
k e r a j a a n 
membenar-
kan kehad-
iran umat untuk acara keagamaan 
kepada 1/3 daripada jumlah se-
benar, gereja paroki boleh me-
muatkan 120 orang di bawah SOP  
namun amat menyedihkan kerana 
sehingga waktu ini umat yang 
hadir ke Misa belum mencapai 
jumlah ini. 

Purata kehadiran ke Misa se-
takat ini hanya 70-90 orang sa-
haja. Secara peribadi, ada banyak 
kerisauan yang bermain di fikiran  
saya khususnya perkembangan 
iman kanak-kanak yang sehingga 
sekarang belum lagi dibenarkan 
hadir ke Misa. 

Saya rindu melihat gereja ini 
dipenuhi semula dengan kehad-
iran kanak-kanak seperti sebelum 
pandemik. Semoga negara kita 
akan pulih dari krisis kesihatan 
ini. — D.Nirwaanah Dominic, 
Pengerusi MPP Paroki Roh        
Kudus Sook.

Tempoh PKP 
begitu getir bagi 
saya. Namun 
saya di antara 
yang bertuah 
kerana masih 
dapat mengikuti 
Misa Harian dan 
Misa Hari Min-
ggu sepanjang 

PKP. Misa harian dan Misa Hari 
Minggu di KSFX masih berjalan na-
mun terhad kepada paderi, religius, 
Betania dan pelayan Sabda. Sebagai 
pelayan Sabda, saya sangat meng-
hargai peluang ini. Pada masa yang 
sama, saya ada bertanya kepada Pa-
deri, "Kenapa harus mengadakan 
Misa sedangkan ia adalah dilarang?” 
Paderi menjawab, "Jikalau Misa 
Kudus benar-benar ditiadakan, 
maka iblis dan syaitan tentu sekali 
akan tertawa terbahak-bahak sebab 
kita telah menyerah kalah kepada 
mereka." Misa Kudus pada musim 
PKP agak sunyi kerana bilangan 
umat terhad namun ini adalah pe-
luang bagi saya lebih fokus kepada 
kehadiran Tuhan dalam Ekaristi.

Kini, PKP memasuki peringkat 
pemulihan. Bilangan umat yang 
dibenarkan untuk menghadiri Misa 
Kudus juga telah bertambah. Namun 
setiap umat yang menghadiri Misa 
Kudus perlu mematuhi SOP yang 
ketat. Walaupun agak rumit, saya 
mematuhinya sebaik yang mung-
kin, sebagai contoh, saya memakai 
pelitup hidung dan mulut sepanjang 
masa ketika menghadiri Misa Ku-
dus. Semasa saya melayani sebagai 
komentator atau lektor, ia juga tidak 
terkecuali. Saya sangat rasa bersy-
ukur kerana kini semakin banyak 
Gereja yang dibuka untuk mengada-
kan kembali Misa Kudus di bawah 
SOP. Saya berharap, keadaan ini 
tidak kekal dan  kita dapat kembali 
ke rutin asal dalam aktiviti-aktiviti 
Gereja. — Martin Muok, KSFX 

Rasa syukur dan berterima kasih 
dipanjatkan kepada Tuhan ker-
ana akhirnya dapat menghadiri 
Misa umum serta menyambut 
komuni. Pengalaman menyertai 
Misa di bawah SOP ini memang 
sangat berbeza kerana perlu me-
makai pelitup muka serta penja-
rakan sosial dalam gereja. 

Kehadiran umat juga terpaksa 
dihadkan. Gereja kami, St Jo-
seph, hanya dapat memuatkan 
60 orang sahaja. Kebiasaan belia 
selepas Misa misalnya berkum-
pul dan makan bersama di kantin 
Gereja sambil berkongsi pengala-
man sepanjang minggu tersebut 
sudah tidak dapat dilakukan buat 
masa ini. Namun saya tetap per-

caya baha-
wa keadaan 
m e m b i m -
bangkan ini 
akan berlalu 
dan kami 
sentiasa ber-
siap sedia 
untuk mel-
ayani. Mela-
lui keadaan ini, saya merenung 
bahawa Tuhan melihat kesetiaan 
saya untuk terus datang dan per-
caya kepada-Nya dan terus ber-
semangat melayani sesama dan 
menjadi inspirasi kepada belia 
lain bahawa Tuhan sentiasa hadir 
di antara kita. — Jude John, 
Keningau

Ketika negara menghadapi pan-
demik covid-19, semua gereja di-
tutup. Sangat sedih kerana tidak 
dapat menghadiri Misa di Gereja. 
Mujur adanya Misa online tetapi 
tetap berasa rindu untuk menyam-
but Tubuh Yesus.  

Apabila kerajaan mengumum-
kan untuk membuka semula 
rumah-rumah ibadat pada bulan 
Jun lalu, saya sangat gembira.  
Tidak sabar menanti Hari Minggu. 
Saya seperti anak kecil yang akan 
melangkah ke Tahun Satu, pada 
malam sebelum ke Gereja, saya 
sudah menyiapkan pakaian untuk 
menghadiri Misa di Gereja Holy 
Rosary Limbahau. 

Ketika mel-
angkah masuk 
ke Gereja, saya 
berasa teruja 
kerana dapat 
menyertai Misa 
yang pertama 
kali dibuka se-

jak ditangguhkan beberapa bu-
lan lalu. Namun pada masa yang 
sama hati, saya terkilan kerana ada 
keluarga yg tidak dapat mengi-
kuti Misa disebabkan SOP. Tetapi, 
saya percaya Tuhan melihat semua 
ini dan Dia memberikan waktu 
yang TERBAIK untuk umat Nya. 
Semoga pandemik ini cepat ber-
lalu. — Florence Liangkim 

Di dalam Kristus, Pengharapan 
menjadikan penantian itu sung-
guh bermakna. 

Setelah kerajaan membenar-
kan Gereja untuk dibuka semula, 
saya kembali melayani sebagai 
pelayan sabda, ketakutan yang 
pernah muncul disimbah dengan 
sukacita yang mendalam apabila 
berhadapan secara alami dengan 
Sakramen Ekaristi di meja altar. 

Meskipun melihat suasana 
Gereja yang agak kaku kerana 
SOP, namun ini tidak dapat 
dibandingkan dengan kerinduan 
mendalam saya terhadap kepada 
perayaan Liturgi yang hidup dan 
menyantap Tubuh Tuhan. 

Saya percaya bahawa peny-
ertaan Tuhan tidak pernah ada 
akhirnya, dan bertumbuhlah 

penghara-
pan itu apa-
bila melihat 
umat yang 
turut hadir 
dan tekun 
di dalam 
doa bersa-
m a - s a m a 
merayakan 
Misa Ku-

dus, Kehadiran itu sesungguhn-
ya memperlihatkan iman dan 
pengharapan umat kepada Tuhan 
kita yang Setia dan Pengasih. 

Saya percaya pandemik ini 
akan berakhir tetapi kasih Yesus 
tidak akan berakhir sebaliknya 
kekal hingga selama-lamanya. 
— Genevie R Gabriel, Katedral 
St Francis Xavier Keningau

Pada permulaan kali mendengar-
kan berita bahawa semua tempat 
ibadat ditutup buat seketika pada 
bulan Mac lalu menyebabkan 
saya sangat berdukacita. 

Tidak pernah terlintas dalam 
fikiran saya akan menghadapi 
keadaan seperti ini. Kemudian 
apabila Gereja kembali dibuka 
pada 19 Julai lalu dengan mema-
tuhi SOP, saya berasa sedih ker-
ana harus menjarakkan diri serta 
tidak boleh membuat pergerakan 
sembarangan. 

Keadaan ini kelihatan seperti 
“robot”.  Namun ini semua ada-
lah demi kebaikan dan untuk 
memutuskan rantaian Covid-19. 

D i s e b a b k a n 
SOP juga, bilan-
gan umat yang 
hadir adalah ter-
had. 

W a l a u p u n 
bilangan umat 
yang terhad, 
saya percaya, 

semua yang hadir diperteguhkan 
oleh pembacaan Injil pada Min-
ggu tersebut bahawa kita harus 
lebih banyak bersabar dan ke-
sabaran itu akan menghasilkan 
tuaian yang baik. Saya yakin 
akan tuaian itu dapat dihasilkan 
dengan sokongan Roh Kudus. —  
Canny Ann, Sandakan

Pandemik Covid-19 ini telah banyak men-
gubah banyak hal dalam hidup saya. Ketaku-
tan, kerisauan dan kegelisahan bermain dalam 
diri saya. Mujurlah Misa dalam talian dan den-
gan doa-doa Rosari merupakan sarana yang 
mendekatkan diri saya kepada Tuhan. Homili 
daripada Father  memberi ketenangan dalam 
diri saya. 

Pada tarikh 11 Julai, 2020 gereja mula dibu-
ka semula tapi masih disyaratkan agar menga-
malkan PKP (Perintah Kawalan Pergerakan) 

dan SOP. Suasana gere-
ja amat berbeza dengan 
suasana suatu ketika 
dulu sebelum pande-
mik Covid-19. 

Suasana riuh dan 
ramah mesra tidak lagi 
seperti dulu,  masing-

masing dengan cara mereka patuh dengan PKP 
dan SOP yang disarankan oleh kerajaan. Ke-
hadiran saya untuk kali pertama selepas pan-

demik ini adalah satu anugerah Tuhan yang 
amat besar. 

Kesyukuran yang tidak terhingga menye-
lubungi seluruh jiwa. Walaupun "berjarak" 
dengan para umat yang hadir tetapi kehadiran 
Tuhan sangat dirasai.  

Ya Tuhan berilah berkat-Mu pada seluruh 
dunia agar bebas dari pandemik Covid-19. 

Terima kasih Yesus atas segala anugerah-
Mu,  Engkaulah segalanya bagi saya. —  
Lawrences Chia, St Peter Claver, Ranau 

S u n g g u h 
gembira se-
hingga tidak 
dapat digam-
barkan den-
gan kata-
kata kerana 
dapat meng-
hadiri Misa 
Kudus dan 
menyambut Komuni ber-
sama umat yang lain serta 
dapat melayani semula.  
 Walaupun terpaksa akur 
dengan peraturan SOP, tetapi 
itu bukanlah satu halangan 
sebaliknya sebagai lang-
kah berjaga-jaga. — Philo                    
Godwin, Paroki St Peter 
Claver, Ranau 


