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Dan jika Roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari 
antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang 
telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang 
mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu 
oleh Roh-Nya, yang diam di dalam kamu.

Roma 8: 11

Doa kepada 
Perawan 

Maria, Sang 
Ratu Kesihatan 

Wahai Maria,
Engkau selalu menyinari 

jalan kami
Sebagai tanda
 penyelamatan 
dan harapan.

Kami mempercayakan 
diri kami kepada 

Sang Ratu Kesihatan 
untuk yang Sakit,
 Yang di kaki salib

 mengambil
bahagian 

dalam penderitaan
 Yesus,

Setia dan Teguh 
di dalam iman. 

Engkau pelindung
 orang-orang Romawi, 
Tahu apa yang kami 

perlukan dan 
kami percaya engkau 

akan menolong, 
agar seperti 

di Cana, Galilea, 
kami dapat kembali
 untuk bersukacita

 dan berpesta 
selepas tempoh 
percubaan ini. 

Bantulah kami, 
Bonda Kasih Ilahi,

Untuk menyelaraskan
 diri dengan 

kehendak Bapa  
Dan untuk menyahut  

kehendak Bapa
Dan untuk 
melakukan 

apa yang disabdakan
 oleh Yesus,

Dia yang telah 
mengorbankan diri-Nya 
demi penderitaan kami 

dan mengangkat 
dukacita kami

memimpin kami 
melalui Salib,

kepada sukacita 
dan kebangkitan.

Amen.

Doa karangan Sri Paus Fransis-
kus memohon pertolongan 

Maria, Sang Ratu Kesihatan 
bagi mematahkan pandemik 

coronavirus 

TAKHTA SUCI: 
“Seorang komu-
nikator sejati 

mendedikasikan dirinya 
sepenuhnya untuk kes-
ejahteraan orang lain, 
pada setiap situasi dan 
peringkat,” tegas Sri 
Paus Fransiskus dalam 
pesan beliau kepada para 
peserta Konferensi Media 
Katolik yang dianjurkan 
oleh Asosiasi Media Ka-
tolik pada 30 Jun 2020.

Asosiasi Media Katolik (CPA) 
yang didirikan lebih dari seratus 
tahun lalu di Amerika Syarikat 
dengan tujuan “melayani dan 
menyatukan” anggotanya, kini 
memiliki hampir 225 anggota 
publikasi dan 600 anggota indi-
vidu 

Buat pertama kalinya pada 
tahun ini, Konferensi Media Ka-
tolik diadakan dalam talian pada 
30 Jun-2 Julai 2020, kerana pan-
demik coronavirus. 

“Kita memerlukan media yang 
mampu membangun jambatan, 
mempertahankan kehidupan dan 
meruntuhkan tembok pemisah 

yang terlihat dan tidak terlihat, 
menghancurkan penghalang-
penghalang dialog yang tulus 
dan serta menggalakkan komu-
nikasi yang jujur antara individu 
dan masyarakat,” tegas Sri Paus. 

Mengakui kepentingan media 
komunikasi, Bapa Suci menga-
takan, “Pengalaman beberapa 
bulan terakhir ini telah menun-
jukkan betapa pentingnya misi 
media komunikasi untuk meny-
atukan orang, mendekatkan 
jarak, menyediakan informasi 
yang diperlukan, dan membuka 
fikiran dan hati kepada kebe-
naran.

“Semua komunikasi memiliki 
sumber tertinggi iaitu dalam ke-
hidupan Tuhan  Tritunggal, yang 
berbahagi dengan kita kekayaan 
kehidupan ilahi-Nya dan pada 
gilirannya memanggil kita un-
tuk mengkomunikasikan harta 
itu kepada orang lain melalui 
persatuan kita dalam pelayanan 
kebenarannya,” katanya.

Sri Paus  juga menyatakan 
harapannya  bahawa, “Ketika du-
nia melihat konflik dan perpeca-
han, anda melihat orang-orang 
yang menderita dan yang miskin 
— semoga media Katolik menja-

di corong permohonan saudara-
saudari kita yang memerlukan 
belas kasihan dan pengertian!”

Bapa Suci meminta media Ka-
tolik untuk menjadi “tanda per-
satuan”, dan berkomitmen untuk 
melindungi komunikasi “dari 
semua yang akan merosakkan 
perpaduan. 

“Kita semua telah dibaptis 

dalam satu Roh dan menjadikan 
anggota dari satu tubuh,” kata Sri 
Paus yang juga mengulas tema 
konferensi tersebut: Together 
While Apart (bersama meskipun 
terpisah) bahawa ia mengung-
kapkan rasa kebersamaan yang 
dicetuskan oleh pengalaman ja-
rak sosial akibat pandemik.  —
ucanews.com/media Vatikan  

Media harus jadi 
jambatan perpaduan 

Pentahbisan di tengah-tengah pandemik, seruan 
untuk merendahkan hati, berani bersaksi 
VATIKAN: Di tengah-tengah 
krisis pandemik Covid-19, 
meskipun beberapa tempat 
di dunia ini sudah kembali 
mengadakan Misa selepas 
gelombang pertama pandemik 
Covid-19, jarak sosial perlu 
dipatuhi dan siaran langsung 
dalam talian disediakan.

Pada 27 Jun 2020 itu juga, 
Kardinal Michael Czerny, SJ 
mengongsikan khabar sukacita 
kerana mentahbis dua orang 
pemuda menjadi paderi Yesuit 
dan 18 orang diakon dari se-
luruh dunia – Itali, Republik 
Czech, Hungary, Slovakia, 
Ukrain, Austria, Rwanda-Bu-
rundi, Republik Demokratik 
Congo, Madagascar, Sri Lanka, 
China, Bangladesh dan India di 

Gereja Gesu, Roma – yang den-
gan memakai pelitup muka dan 
upacara itu hanya dapat disak-
sikan melalui siaran langsung 
dalam talian.

Pentahbisan ini tidak da-

pat dihadiri ramai orang se-
cara fizikal, kerana Itali masih 
dalam fasa pemulihan, sem-
padan masih ditutup dan per-
jalanan di beberapa tempat juga 
masih dilarang.

Di dalam homilinya, Kardi-
nal Michael mengatakan, “Pan-
demik Covid-19 menunjuk-
kan kepada kita kerumitan dan 
percanggahan sistem sosial dan 
ekonomi kita, di mana jurang 
antara kekayaan dan kemiski-
nan semakin meningkat, dan di 
mana begitu banyak yang mer-
asa ditinggalkan dan dibuang, 
dikecualikan dan tidak diingin-
kan. 

“Perlu diingatkan bahawa 
memahami makna panggilan 
Kristus kepada kita hari ini ada-
lah tugas seluruh Gereja, bukan 
beberapa yang terpilih. Jangan 
cuba menguasai sebaliknya, 
berjalan bersama para umat dan 
meletakkan diri anda untuk me-
layani seluruh Gereja.” — CNA  

Kardinal Michael Czerny dengan calon paderi dan diakon. 
Kredit: Fr. Pierre Belanger, SJ dan James Kulvi.

Sri Paus Fransiskus meminta media Katolik menjadi “tanda per-
satuan” dan komited melindungi komunikasi yang membinasa-
kan perpaduan. 

Runtuhkan tembok pemisah, bina dialog 
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Mengangkat doa dari 
hati dan akal fikiran 

Dia mengajar kita cara 
berdoa walaupun dia 
sendiri tidak tahu ber-

doa. Demikian komen yang sen-
tiasa didengar tentang Henri 
Nouwen.

Mungkin, ini agak bertentan-
gan dengan keadaan masa seka-
rang. Bagaimana seseorang 
boleh mengajar kita untuk ber-
doa sedangkan dia sendiri tidak 
tahu bagaimana? 

Nah, ada dua kerumitan di 
sini.  Henri Nouwen adalah 
gabungan kelemahan, kejujuran, 
kerumitan, dan iman yang unik. 

Tetapi sebenarnya Nouwen 
menggunakan semua kerumitan 
dan pergelutan sebagai caranya 
untuk berdoa. Nouwen secara 
ringkas, dan dengan rendah hati 
ser ta  ju jur,  mengongsikan 
pergelutannya  dalam berdoa 
dan setelah melihat begitu ban-
yak kesukaran yang dihadapinya 
untuk kekal berdoa, ramai di 
antara kita yang mula menyedari 
bahawa untuk belajar berdoa, 
kita akan menghadapi pelbagai 
kerumitan secara emosi, fizikal 
dan persoalan iman yang aneh. 

Doa, seperti yang kita ketahui, 
secara klasik mendefinisikannya 
sebagai “pengangkatan akal dan 
hati kepada Tuhan”, dan perlu 
kita sedari bahawa fikiran dan 
hati kita adalah rumit atau kom-
pleks, begitu juga doa kita. Doa 
bukan sahaja memberikan suara 

kepada iman kita tetapi juga 
menyuarakan tentang keraguan 
kita. Rasul Paulus dalam surat-
nya kepada jemaat di Roma 
menyatakan, ketika kita tidak 
tahu bagaimana berdoa, Roh 
Tuhan berdoa melalui kita. 

Saya berpendapat, kita tidak 
selalu mengenali bentuk-bentuk 
doa yang ada, dan tidak menye-
dari bahawa kita boleh berdoa 
melalui rintihan dan kelemahan 
kita.

P e n g k h u t b a h  t e r k e n a l 
Frederick Buechner, berbicara 
tentang sesuatu yang dia sebut 
sebagai "doa yang lumpuh, yang 
tersembunyi di dalam perkataan 
kasar  k i ta  sehar ian”  yang 
diucapkan dengan penuh geram, 
atau keluhan berat: “Tuhan 
tolong kami!” “Yesus Kristus!” 
“Demi Tuhan!” Adakah ini 
semua doa? Ya, sudah tentu. 

Doa mengangkat akal dan hati 
kepada Tuhan, maka apa yang 
ada dalam fikiran dan hati kita 
pada masa itulah yang diangkat 
kepada Tuhan. Bukankah ini 
lebih jujur dan yang kita rasai 
sebenar-benarnya? 

Jacques Loew, salah seorang 
pengasas gerakan Worker-Priest 
di Perancis, mengatakan bahawa 
semasa bekerja di sebuah kilang, 
dia ada kalanya berkesempatan 
bekerja dengan sekumpulan 
lelaki yang mengangkat beg 
berat untuk dimuatkan ke dalam 

trak. 
Kadang-kadang salah seorang 

pekerja  secara tidak sengaja 
menjatuhkan salah satu beg 
yang akan memuntahkan isinya, 
menyebabkan lelaki itu menge-
luh dalam kemarahan. Leow, 
dalam nada serius tetapi bercan-
da mengatakan meskipun dalam 
keadaan mengeluh dan marah, 
dan meskipun orang lain men-
dengar itu sekadar keluhan, 
bukan doa, tetapi bagi Leow, 
lelaki itu benar-benar menyeru 
nama Tuhan dengan jujur. 

Adakah ini sebenarnya cara 
doa yang sejati, bukankah per-
buatan lelaki itu sekadar menye-
but namaTuhan dengan sia-sia? 
Bukan berdosa menyebut nama 
Tuhan sedemikian? 

Perintah untuk tidak menyebut 
nama Tuhan dengan sembaran-

gan,  tidak ada hubungannya 
dengan kata-kata marah yang 
terucap ketika menghadapi 
kejadian atau kemalangan kecil, 
misalnya ketika kita menjatuh-
kan sebakul barang runcit, jari 
sakit akibat tersepit atau  terper-
angkap dalam kesesakan lalu 
lintas yang meresahkan. Apa 
yang kita ucapkan ketika itu 
mungkin tidak enak didengar, 
bernada buruk dan tidak meng-
hormati orang lain malah diang-
gap berdosa.. Namun, sebena-
rnya tidak berniat menyebut 
atau menghujat nama Tuhan. 

Kita cenderung memikirkan 
doa terlalu suci. Jarang sekali 
pujian kita terhadap Tuhan 
adalah berdasarkan rasa syukur 
dan menyedari kehadiran-Nya. 
Selalunya doa kita bukan ber-
dasarkan keadaan jiwa dan fiki-
ran kita. 

Sebagai contoh, salah satu 
pergelutan kita dalam doa ialah 
kita ada keraguan besar bahawa 
doa boleh mengubah, membuat 
transformasi. Apabila menonton 
siaran berita, mendengar isu  
polarisasi, kepahitan, kebencian, 
kepentingan diri, dan kekerasan 
hati yang kelihatan di mana-
mana — kita kehilangan hara-
pan.  Bagaimana kita boleh ber-
doa tanpa keraguan ketika 
menghadapi pelbagai krisis?  Di 
dalam doa, apa yang dapat 
diubah? 

Namun, kita perlu diingatkan: 
Doa yang paling kuat, berkesan 
dan tepat ialah pada ketika kita 
berasa tidak ada harapan, ketika 
kita berada dalam keadaan pal-
ing lemah dan tidak berdaya.

Ini ternyata benar! Hanya 
ketika kita diri kita dikosongkan 
dari pelbagai fikiran, kosong 
dari segala rencana, kekuatan 
kita sendiri barulah kita dapat 
membiarkan visi dan kekuatan 
Tuhan  menga l i r  ke  dun ia 
melalui kita. Melalui ketidak-
berdayaan dan keputusasaan ini, 
kita akan mengenal kekuatan 
Tuhan mengatasi kesihatan, 
politik, dan ekonomi yang kita 
lihat di dunia kita. Ketika kuasa 
Tuhan mengalir di dalam diri 
kita, barulah kita dapat perkara 
yang lebih baik dan mempunyai 
harapan! 

Mengapa berdoa? Kita perlu 
berdoa kerana kita mempercayai 
kekuatan dan janji Tuhan, bukan 
kerana siaran berita pada malam 
tertentu yang menawarkan janji 
yang tidak pasti. 

Kita perlu berdoa dengan 
sungguh-sungguh kerana kita 
tidak berdaya dan berdoalah 
dengan tekun apabila berasa 
tidak ada harapan. Bahkan kita 
boleh berdoa dengan jujur, biar-
pun dalam keadaan mengeluh 
dan meratap.   — Hakcipta 
Terpelihara 1999- 2020 @ Fr 
Ron Rolheiser 

Yesus menyembunyikan 
misteri Kerajaan Tuhan 
bagi "orang bijak dan 

orang pandai". Ternyata untuk 
memahami sabda Tuhan dituntut 
hati yang sederhana dan murni.

Orang yang bijak atau pan-
dai yang dimaksudkan Yesus 
itu, misalnya adalah orang yang 
pandai mengatur tetapi untuk 
kepentingan sendiri. 

Atau orang yang pandai mem-
peroleh dan mengolah wang, na-
mun ternyata merugikan orang 
lain, dan juga dirinya sendiri 
dalam menggunakannya.

Tetapi ada juga orang yang be-
rasa sangat pandai dan sombong, 
sampai tidak mahu memahami 
pandangan atau kebijakan baik 
dan benar yang pada umumnya 
dianuti ramai orang. 

Nah, di samping orang-orang 
yang disebut “bijak dan pandai” 
itu, juga ada orang-orang yang 
disebut memiliki "kebijakan 
anak-anak" (bukan keanak-ana-
kan), iaitu yang sederhana dan 
penuh kepercayaan.

Kebijakan sebagai anak ini leb-
ih mudah memahami dan mener-
ima hal-hal yang diberikan oleh 
Tuhan. Percaya kepada sabda 
Tuhan menuntut kepercayaan pe-

nuh kepada kasih dan belaskasih-
Nya. Tetapi juga menuntut suatu 
pengakuan dan kesedaran akan 
begitu terbatasnya kemamp-
uan kita sebagai manusia, bila 
dibandingkan dengan kebesaran 
serta kemuliaan Tuhan. 

Kita bertanya kepada diri kita 
sendiri: apakah aku memiliki dan 
sadar akan sikap dasar hidupku 
sebagai manusia terhadap Tu-
han?

Doa yang diucapkan Yesus 
dalam Injil hari ini menyedar-
kan kita, bahawa hanya Yesuslah 
yang mengenal Bapa. Yesus da-
tang untuk memperkenalkan 
Bapa-Nya itu kepada kita. Tidak 
semua orang menyedari hal ini, 
seperti misalnya Rasul Filipus.

Yesus berkata kepadanya: 
“Telah sekian lama Aku bersama-
sama kamu, Filipus, namun eng-
kau tidak mengenal Aku? Orang 
yang telah melihat Aku, telah 
melihat Bapa; bagaimana engkau 
berkata: Tunjukkanlah Bapa itu 
kepada kami” (Yoh 14:9). 

Kesedaran kita bahawa Yesus 
merupakan cermin Tuhan kita, 
akan sangat menolong kita apa-
bila kita memanjatkan doa kita 
kepada-Nya. 

Seperti kita dapat dengan mu-

dah berdoa kepada Bonda Maria, 
demikian juga gambaran Tuhan 
Bapa yang tampak dalam diri 
Yesus akan mempermudah doa 
kita kepada Tuhan Bapa kita.

Apa syaratnya agar dapat ber-
doa dengan benar?

Sedar atau tidak sedar, kita 
ini memiliki sikap dasar kesom-
bongan atau angkuh. Bagaimana 
mungkin kita dapat berdoa den-
gan sungguh-sungguh dan den-
gan merendahkan diri jika kita 
masih sombong dan angkuh? 

Bukankah kita ini lebih ban-
yak memikirkan diri kita sendiri, 
seolah-olah lebih baik dari pada 
orang lain.

Dalam hidup kerohanian, kita 
ini siapa pun juga sebagai ma-
nusia, tidak memiliki hak atau 
wewenang apa pun untuk selalu 
berhasil dalam doa kita. 

Kita tidak berhak menuntut ke-
pada Tuhan. Tetapi apabila kita 
menyerahkan diri kita kepada 
Bapa melalui Yesus, maka bu-
kan kita sendiri yang hidup dan 
berdoa dalam Kerajaan Tuhan, 
melainkan Yesuslah yang berada, 
bertindak dan berbuat dalam diri 
kita untuk kemuliaan Tuhan.

Maka agar dapat berbuat de-
mikian, kita ini pertama-tama 

harus mengenal dan mengakui 
diri kita sendiri lebih dahulu. 
Kita pertama-tama harus secara 
jujur harus mahu dan berani 
mengakui, bahawa kita ini adalah 
orang berdosa.

Kita ini tergantung secara to-
tal dari rahmat dan kerahiman 
Tuhan. Kita harus rela tunduk 
mengakui “kekecilan” atau ker-
endahan kita dan menghadapi 
dan mengakui kebesaran dan ke-
muliaan Tuhan dalam diri Yesus.

Menghayati hidup rohani, 
hidup keagamaan, hidup batin, 
semua itu ibaratnya seperti seo-
lah-olah kita naik tangga. 

Makin tinggi kita naik tangga, 
makin besar bahayanya kita akan 
jatuh. Hanya apabila kita mahu 
dan rela bersikap sederhana dan 
rendah hati, Yesus akan selalu 
mendampingi kita naik tangga 
menuju kesucian, iaitu menerima 
kasih Tuhan sepenuhnya kepada 

kita.
Keselamatan yang harus kita 

miliki bukanlah hasil jerih payah 
kita sendiri, melainkan karya 
Yesus bagi kita. Memang banyak 
material di dunia ini yang sangat 
menakjubkan, sangat moden dan 
memukau. 

Tetapi itu semua tidak kekal, ia 
akan binasa malah banyak kele-
mahannya. Jangan sampai kita 
terlalu hanya percaya kepada 
kekuatan kita sendiri.

Kerana itu marilah kita se-
lalu datang mendekati Yesus 
dengan rendah hati dan penuh 
kepercayaan. "Ya,Yesus Tuhan, 
dampingilah kami selalu! Eng-
kau lemah lembut dan rendah 
hati. Semoga kita makin sadar, 
bahawa bagi setiap orang yang 
percaya kepada-Mu, kuk yang 
Engkau pasang adalah enak, dan 
beban-Mu adalah ringan".—
Msgr. FX. Hadisumarta O.Carm

HARI MINGGU BIASA KE-14
TAHUN A

Memahami Sabda menuntut kemurnian hati 

ZAKARIA 9:9-10
ROMA 8:9.11-13

INJIL MATIUS 11:25-30
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Adakah anda 
mempunyai 
persoalan 

agama, Kitab 
Suci atau ajaran 

Gereja?

Hantarkan               
soalan anda ke:
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5, Jalan 

Robertson, 
50150

Kuala Lumpur
ATAU
Fax: 

03-20268293
Email: 

editor@herald.com.

Tanya
Jawab
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KUALA LUMPUR: Community Action 
Network Malaysia atau CAN Malaysia tel-
ah menganjurkan forum "Latte With Jesus" 
dalam Bahasa Malaysia yang membin-
cangkan tajuk: Belia dilanda krisis waktu 
PKP:Keresahan pada masa hadapan. 

Dimudah cara oleh Jeremy Robeiro, dua 
orang panel telah dijemput bagi mengupas 
itu tersebut iaitu Pastor John Jonthan dari 
Gereja SIB Kuala Lumpur dan Father Val-
entine Gompok OFM Cap, yang sedang 
melayani di Keuskupan Melaka-Johor.

CAN Malaysia merupakan sekumpulan 
graduan Katolik yang ditubuhkan pada ta-
hun 1993 yang memperjuangkan keadilan 
dan keamanan dalam masyarakat. Mereka 
merupakan perkumpulan profesional yang 
mencipta platform untuk dialog dalam bi-
dang politik, sosial dan iman.

Tetamu undangan, Pastor John men-
gongsikan pengalaman 100 hari beliau  
bersama pastor-pastor SIB yang lain, ba-
hawa mereka telah melakukan pelbagai 
usaha agar para belia yang kehilangan 
pekerjaan atau mengalami impak semasa 
PKP, mengatasi tekanan dan kemurungan.

Pastor John mengatakan menurut be-
berapa kajian selidik, bilangan mereka 
yang kehilangan pekerjaan selepas PKP di 
Malaysia boleh mencapai jutaan orang. Ini 
mendorong Pastor John dan rakan-rakan-
nya untuk menubuhkan pasukan doa serta 
menghimpunkan para belia yang terkesan 
dalam kumpulan yang kecil.

Menurut Pastor John, pendekatan “ser-
ing memantau dan memberi motivasi” tel-
ah berjaya membantu para belia dan pelajar 
yang terkesan dengan PKP itu, melang-
kaui fasa yang sukar, mereka diperteguh 
dengan sokongan dan doa, kerana dengan 
iman, “sesuatu yang tertutup pasti terbuka 
dan sentiasa ada  harapan untuk bangkit 

semula.”
Menceritakan pengalamannya, Pastor 

John telah membantu beberapa orang pela-
jar yang terdampar di asrama semasa PKP, 
yang mengalami masalah kewangan dan 
tekanan mental akibat kehilangan peker-
jaan dengan memberi bantuan fizikal, 
perbincangan dengan pihak-pihak tertentu 
serta yang amat penting kata Pastor John 
ialah sokongan rohani. 

Krisis akibat pandemik Covid-19 ini 
sesungguhnya memberi impak berat terha-
dap iman. Sehingga ada di antara penonton 
“Latte With Jesus” yang mempersoalkan 
keberkesanan Firman Tuhan dalam meng-
hadapi keadaan ‘gelap’ ini. Pastor John 

menegaskan, Firman Tuhan adalah terang 
dan suluh, ia memberi harapan dan inspi-
rasi bagi umat untuk keluar dari segala 
permasalahan. 

Bagi Pastor John yang melihat sendiri 
perkembangan para belia yang berpegang 
teguh dalam doa dan usaha para pastor 
serta pendoa yang saling berhubung den-
gan kumpulan-kumpulan belia itu, mereka 
semakin percaya kepada Tuhan dan yakin 
beban itu tidak berpanjangan. 

Selain menguatkan doa dan sokongan 
dalam talian, para pemimpin SIB juga 
menggunakan segala dana kewangan un-
tuk membantu para belia di sekitar Kuala 
Lumpur dan Lembah Klang. Mereka juga 

menggalakkan para belia untuk meman-
tapkan diri untuk menggunakan peluang 
lain misalnya mungkin seorang kerani 
kehilangan pekerjaan, tetapi dia mungkin 
boleh mengasah kemahiran lain misalnya 
mengajar teknologi, berniaga sambilan,  
menguasai instrumen muzik dan seba-
gainya. 

Fr Valentine yang mengalami masalah 
teknikal sepanjang rancangan tersebut, 
namun pada masa terakhir, beliau sempat 
menjawab persoalan keberkesanan atau 
kerelevanan Firman Tuhan dalam meng-
hadapi keresahan akibat PKP. Tegas paderi 
yang berasal dari Tambunan, Sabah itu, 
sudah terbukti, para belia yang bertahan 
dengan Firman Tuhan semasa menghadapi 
kesukaran, mereka berjaya keluar dari ke-
melut itu. Covid-19 bukan pembunuh, se-
baliknya sikap manusia yang membunuh. 
Dalam Kitab Suci, ada banyak petunjuk 
malah membentuk peribadi seseorang un-
tuk lebih kuat kerana dipandu oleh kuasa 
Roh Kudus Tuhan. 

Ditanya mengenai integrasi politik dan 
Gereja, Pastor John menjelaskan bahawa 
politik bukannya jahat dan umat Tuhan 
diseru untuk melakukan kebaikan bagi 
membina Negara yang baik. 

Sebagai orang Kristian, kita semua 
dipanggil untuk mendoakan pemimpin-
pemimpin negara agar mereka diterangi 
oleh kuasa Tuhan untuk mentadbir negara 
ini. Sebagai orang Kristian, selain men-
gundi, tanggungjawab sosial kita  yang 
lain ialah memainkan peranan kita sebagai 
pendamai, pendoa serta prihatin kepada 
yang lemah serta miskin. Melalui nilai-
nilai Kristian ini yang dipraktikkan dalam 
perbuatan dan perkataan, kita akan dapat 
menjadi warga Kristian yang sejati dalam 
Gereja dan melayani Negara.

Belia atasi keresahan pasca PKP 
dengan Firman Tuhan 

Soalan: Ketika Yohanes Pembaptis menunjuk 
Yesus sebagai Anak Domba Tuhan gambaran 
anak domba mana yang dimaksudkan Yohanes 
Pembaptis? Apa ertinya? Apakah gambaran 
Anak Domba ini juga merujuk pada Anak 
Domba yang dikatakan dalam kitab Wahyu? — 
Cecilia

Jawaban: Pertama, gambaran anak domba ser-
ingkali dipakai dalam Perjanjian Lama, kerana 
sifat-sifat anak domba yang polos, lembut, 
sederhana, manis (bdk. Mat 11:29; 2 Kor 10:1) 
juga kerana sikapnya yang bergantung pada 
gembala (Mzm 23; 100:3; Yes 40:11).

Anak domba juga banyak dipakai sebagai 
bahan korban (bdk. Kej 22:7-8; 29:38-41; Bil 
28:1-8; Im 14:10-32) untuk dipersembahkan 
kepada Tuhan. Anak domba juga digunakan 
untuk pesta Paskah (Im 23:12; Bil 28:19) dan 
Pesta Pentakosta (Im 23:18-21; Bil 28:27; 29:2). 
Pada setiap kesempatan besar, anak domba mer-
upakan bahan upacara korban (1 Taw 29:21; 2 
Taw 29:21-22).

Kedua, penggunaan anak domba sebagai kor-
ban berkait erat dengan sejarah pembebasan 
Israel, iaitu pengorbanan anak domba Paskah 
(Kel 12). Kata “pascha” (Ibr) membawa maksud 
baik pestanya mahupun anak domba korban 
(bdk. Mrk 14:12; Luk 22:7-11; Yoh 18:28).

Anak Domba Paskah inilah gambaran yang 
dirujuk oleh Yohanes Pemandi ketika menunjuk-
kan Yesus kepada murid-murid-Nya. Yohanes 

menegaskan identiti Yesus sebagai Anak Domba 
seperti yang digambarkan dalam Kel 12. 
Penunjukan Yesus secara langsung dan tegas 
sebagai Anak Domba Paskah dapat ditemukan 
pada 1 Kor 5:7, “Sebab Anak Domba Paskah 
kita juga telah disembelih, iaitu Kristus.”

Ketiga, sesuai dengan konteks Kel 12, Anak 
Domba merupakan simbol pembebasan yang 
di lakukan Tuhan bagi  bangsa terpi l ih . 
Penunjukan Yesus sebagai Anak Domba hendak 
mengatakan bahawa Dia-lah yang akan mem-
bawa pembebasan. 

Pembebasan kali ini bukan dari penjajahan 
tetapi pembebasan dari penindasan dosa, seperti 
dikatakan oleh Yohanes, “Lihatlah Anak Domba 
Tuhan yang menghapus dosa dunia” (Yoh 1:29).

Perlu diperhatikan bahawa Anak Domba 
bukan hanya bertindak sebagai Pembebas, tetapi 
Dia jugalah yang menjadi korban yang disembe-
lih. Darah Anak Domba itulah yang dioles pada 
jenang pintu sebagai tanda keselamatan seluruh 
bangsa (Kel 12).

Pada peristiwa Kalvari, darah Yesus Sang 
Anak Domba Tuhan itulah yang dialirkan di 
salib dan menjadi tanda keselamatan bagi selu-
ruh umat manusia.,Inilah simbol yang ditampil-
kan secara sangat jelas oleh Injil Yohanes, iaitu 
Yesus adalah Anak Domba Tuhan yang 
dipersembahkan sebagai pembebasan dosa, sep-
erti halnya Anak Domba Paskah (Yoh 18:28; 
19:14). Yesus adalah korban yang sempurna 
untuk silih dan pembebasan dosa sehingga kor-

ban-korban lain menjadi tidak bererti lagi. Injil 
Sinoptik mengaitkan pengorbanan Yesus ini 
dengan korban Hamba Yahweh. Hamba itu 
dilukiskan sebagai domba (Yes 53:7).

Keempat, gambaran Anak Domba dalam kitab 
Wahyu berbeza dengan gambaran di atas, tetapi 
melengkapi. Sukar dipastikan apakah Yohanes 
Pembaptis juga memiliki konsep Anak Domba 
seperti yang ada dalam kitab Wahyu.

Dalam kitab Wahyu ditegaskan sifat-sifat lain 
dari Anak Domba iaitu memurnikan jubah men-
jadi putih (7:14), menghantar ke sumber kehidu-
pan (7:17). Anak Domba adalah panutan dan 
contoh (14:4), dan Anak Domba berkuasa dan 
berkekuatan yang disimbolkan oleh tujuh tanduk 
dan tujuh mata (5:6). Anak Domba itu juga ber-
wibawa. Buku kehidupan adalah milik-Nya 
(13:8; 21:27). Anak Domba adalah pemenang.

Mereka yang memberontak kepada- Nya akan 
dihancurkan (14:10; 17:14). Dia-lah penguasa 
sejarah dan hanya Dia-lah yang mampu membu-
ka buku kehidupan (6:1). Dia merupakan tump-
uan nasib semua orang. 

Anak Domba itu disembah dan dipuja (5:12-
16). Para penatua dan mereka yang diselamat-
kan memuji-Nya (5:8; 7:9). Di masa depan tiada 
lagi kenisah di Yerusalem. Tuhan dan Sang 
Anak Domba merupakan kenisah (21:22). Sang 
Anak Domba adalah terang-Nya (21:29). Ia 
mengambil bahagian dalam kemuliaan Tuhan. 
—  F r  P e t r u s  M a r i a  H a n d o k o  C M , 
Hidupkatolik.com

Apa maksud gambaran Anak Domba Tuhan? 

Gambar hiasan: Pertubuhan-pertubuhan Gereja aktif memberi bantuan semasa PKP. 
Kredit  gambar:YouthPREPCentreAlamesra
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Sahabat kecil Yesus
belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan 

rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan
(mat 11: 29) 

Terdapat kesalahan ejaan pada petikan 
ayat Alkitab di bawah. Tuliskan semula 
perkataan yang salah itu dan warnakan 
gambar di bawah. 

Marilah kepada-Ku, muase yang
elith dan banberbe, Aku akan
bememri klegaan kepadamu .
Pikullah kuk yang Ku ngpasa 

dan belajarlah
pada-Ku kerana Aku halema

embutl dan jiwamu akan mendapat
ganketenan 

(Matius 11: 28 -29)

Hello adik-adik,

Apa khabar? Auntie ada 
mendengar bahawa ada 
adik-adik yang belajar 
di Tadika, sudah pun 
memulakan pembelaja-
ran di sekolah. 
Auntie berharap dan 

berdoa bagi adik-adik 
ini agar sentiasa men-
jaga keselamatan serta 
menjaga jarak seper-
ti yang diarahkan oleh 
guru adik-adik.
Bagi adik-adik yang 

masih belum bersedia 
untuk kembali ke se-
kolah, auntie pasti guru 
adik-adik memberi-
kan kerja rumah dalam 
talian.
Adik-adik, pernahkah 

adik-adik mengalami 
kesusahan? Bagi orang 
dewasa, kesusahan bagi 
mereka agak berbeza. 
Ia menyebabkan mere-

ka murung, tidak ber-
semangat dan mungkin, 
selalu menangis.
Bagi adik-adik, mung-

kin masih belum mema-
hami apa itu "kesukaran" 
atau "penderitaan".
Namun, auntie in-

gin mengajak adik-adik 
untuk mengingati pem-
bacaan Injil pada hari 
ini. 
Yesus mengatakan jika 

kita berbeban berat, 
kita hanya perlu kem-
bali atau berdoa kepa-
da-Nya. Dan Dia tidak 
memberi beban yang 
terlalu berat untuk kita 
tanggung. 
Adik-adik, pada sua-

tu hari jika adik-adik 
mengalami masalah, in-
gatlah akan pesan Yesus 
ini. Dia pasti menolong! 

Salam Sayang 
Auntie Melly

Mari Mewarna 

Bantu pemuda yang sedang menunggang kuda ini untuk 
menolong seorang lelaki yang telah dianiaya dan ditinggal-
kan di tengah jalan.
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Media sosial bantu kanak-kanak ikuti  
pembelajaran iman 

SANDAKAN: Penginjilan meru-
pakan tugas utama dalam kehidu-
pan Gereja, dan katekesis pada era 
digital adalah sarana tepat! 

Direktori baru untuk katekesis 
telah dikeluarkan oleh Takhta Suci 
pada 25 Jun lalu yang mengingat-
kan tanggungjawab bagi setiap 

orang yang dibaptis sebagai mis-
ionari dan kepentingan platform 
media sosial dalam mewartakan 
Khabar Gembira.

Kepentingan sarana media so-
sial dan digital ini diakui oleh 
beberapa orang belia di Sandakan 
dalam upaya mereka mengjang-

kau para pelajar Sekolah Minggu.
Dua orang belia dari Sandakan, 

telah mengongsikan bagaimana 
mereka meneruskan pembelajaran 
sekolah Minggu dalam talian. 

Ikuti pengalaman mencabar dan 
menarik mereka di sini: 

Shalom, terima kasih kerana memberikan saya pe-
luang untuk berkongsi pengalaman saya sepanjang 
PKPB ini. Nama saya Cherlena Merlyn Henry, 20 
tahun,  berasal dari Sandakan dan merupakan pelajar 
lepasan STPM. Saya merupakan salah seorang guru 
Sekolah Minggu (PMG) dan merupakan tahun ke 
empat pelayanan saya sebagai pembimbing  Sekolah 
Minggu di Paroki St Mary, Sandakan.

Sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) diu-
mumkan pada 18 Mac 2020, saya berasa sedih dan 
kecewa kerana terpaksa duduk di rumah dan juga 
tidak dapat ke gereja. 

Pada awal PKP dijalankan, sememangnya per-
asaan sangat berbeza kerana rutin harian kita beru-
bah secara mendadak. Kemudian, pada 27 Mei 2020 
yang lalu, satu mesyuarat atas talian telah dijalankan 
untuk membincangkan hal-hal berkaitan Sekolah 
Minggu. Kami telah mengambil keputusan untuk 
mengadakan kelas atas talian  yang akan diadakan 
pada setiap hari Ahad.

Saya bersama seorang rakan guru pembimbing 
PMG tahap Tiga, Florida Frans membuat kelas atas 
talian pada 7 Jun 2020 menggunakan WhatsApp 
Group namun saya terpaksa menjalankannya dengan 
sendiri disebabkan rakan pembimbing saya bekerja 
pada waktu itu. Saya membuat persiapan seminggu 
lebih awal dengan memikirkan cara yang sesuai agar 
saya dapat mengajar dengan baik.

Cabaran yang saya hadapi sepanjang menjalan-
kan kelas atas talian ini adalah saya harus membuat 
video seperti saya sedang mengajar di dalam kelas 
dan mengharapkan agar apa yang disampaikan da-
pat difahami oleh murid-murid. 

Pada awalnya, saya tidak yakin dengan cara ini 
namun, saya menyerahkan kepada kuasa Tuhan un-
tuk mengurapi setiap murid yang mengikuti pemb-

elajaran dalam 
talian itu dapat 
memahami ser-
ta memahami 
iman. 

Seramai 26 
orang murid 
namun hanya 
15 orang sa-
haja yang da-
pat menyertai 
kelas tersebut. 
Cabaran seter-

usnya, kebanyakan murid-murid tinggal di kawasan 
yang tidak mempunyai isyarat telefon yang baik dan 
agak sukar untuk mengikuti kelas tersebut. Selesai 
sahaja kelas atas talian, saya membuat panggilan 
video bersama murid-murid secara bergilir di ap-
likasi WhatsApp dan berkesempatan bertanya khabar 
serta keadaan mereka sepanjang PKP berlangsung. 

Apa yang menyentuh hati saya ialah kesungguhan 
murid-murid ini belajar. Ada yang sanggup  ke ru-
mah jiran untuk bergabung dengan pelajar lain bagi 
mengikuti pembelajaran ini. Mereka juga sangat 
rajin menyiapkan kerja sekolah yang diberikan dan 
tidak takut untuk bertanya dan saya sangat gembira 
serta tidak jemu melayani pelbagai soalan mereka 
melalui WhatsApp. 

Melalui soalan-soalan yang ditanya oleh para mu-
rid ini juga, saya sendiri dapat belajar dan memper-
oleh pengetahuan. 

Saya sangat bersyukur atas peluang dan kehidu-
pan yang diberikan oleh Tuhan. Saya masih mempu-
nyai kesempatan untuk meneruskan pelayanan saya 
sebagai seorang pembimbing PMG meskipun dalam 
keadaan pergerakan terbatas akibat pandemik! 

Saya Paula Dennis salah seorang 
guru pembimbing di gereja St 

Mark, batu 12, Sandakan. Ketika 
PKP diumumkan pada 18 Mac 
lalu dan Gereja harus menang-
guhkan semua aktivitinya, secara 
peribadi, saya sangat terpukul 
dan terkesan dengan arahan ini. 

Banyak perkara bermain di-
fikiran. Saya tidak mahu anak-
anak yang sangat berminat un-
tuk mengenali dan mengimani 
ajaran Yesus Kristus terhenti be-
lajar. Mereka boleh mengikuti 
Misa Kudus dalam talian tetapi 
bagaimana dengan pembelajaran 
iman mereka?

Saya selalu teringat dengan pe-
tikan Injil Yoh 20:21 ‘Maka kata 
Yesus sekali lagi: “Damai sejahtera 
bagi kamu! Sama seperti Bapa 
mengutus Aku, demikian juga 
Aku mengutus kamu’. 

Saya telah diutus sebagai guru 
pembimbing maka saya harus 
berbuat sesuatu untuk keteru-
san pembelajaran kelas PMG ini. 
Maka inilah yang membuat saya 
terdorong untuk mengadakan 
kelas secara online iaitu melalui 
panggilan video dalam aplikasi 
Whatsapp.

Ketika saya menyuarakan niat 

saya kepada ibubapa dan pelajar 
melalui kelas Whatsapp Group, 
mereka memberi respon yang 
sangat baik serta menggalakkan 
ibu bapa dan pelajar untuk me-
nyertai pembelajaran sekolah 
minggu dalam talian. 

Dengan itu, kelas PMG dalam 
talian dimulakan. Bagi kanak-
kanak yang tidak ada liputan 
Internet, mereka diberikan mak-
lumat dan kerja rumah secara 
bertulis.

Kumpulan ini dikendalikan 
oleh rakan pembimbing saya 
iaitu Molonia Agus. 

Saya yang mengendalikan ke-
las sekolah Minggu dalam talian 
sentiasa bersyukur kerana media 
sosial dan digital banyak mem-
bantu saya menjangkau para mu-
rid yang selalu saya rindui! 
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VATIKAN: "Barangsiapa men-
gasihi bapa atau ibunya lebih dari 
pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku; 
dan barangsiapa mengasihi anakn-
ya laki-laki atau perempuan lebih 
dari pada-Ku, ia tidak layak \bagi-
Ku." Mengulas pembacaan Injil 
28 Jun 2020 iaitu Mat 10:37-42, 
Sri Paus Fransiskus menegaskan 
dalam renungan sebelum Doa An-
gelus pada hari yang sama bahawa 
"permintaan pertama dari Yesus 
kepada yang mengikuti-Nya ada-
lah untuk menempatkan kasih un-
tuk Dia kemudian barulah kasih 
sayang keluarga."

Namun ini bukan bermakna 
Yesus meremehkan cinta untuk 
orang tua dan anak-anak. Seba-
liknya, Yesus "tahu bahawa ikatan 
keluarga, jika diletakkan di tempat 
pertama, boleh menyimpang dari 

kebaikan yang sejati."
Misalnya, kadang-kadang kasih 

sayang keluarga menuntun kita 
untuk membuat pilihan yang ber-
tentangan dengan Injil.

"Sebaliknya," jelas Bapa Suci, " 

kalau kasih terhadap orang tua dan 
anak-anak diilhami dan dimurni-
kan oleh kasih kepada Tuhan, 
maka kemudian benar-benar ber-
buah dan menghasilkan buah un-
tuk kebaikan keluarga itu sendiri 

mahupun di luar keluarga."
Dalam renungan tentang aja-

kan Yesus agar mengikuti-Nya di 
tengah-tengah pengorbanan dan 
pencubaan itu, Yesus dengan jelas 
menerangkan tuntutan untuk men-

jadi murid-Nya.
Benar-benar mencintai Yesus, 

kata Fransiskus, menuntut kita un-
tuk benar-benar mencintai orang 
tua dan anak-anak kita. Namun, 
kalau kita mengutamakan kepent-
ingan keluarga, ia selalu mem-
bawa kita pada jalan yang salah."

Kemudian Sangti Papa mem-
beri renungan ajakan Yesus untuk 
memikul salib kita sendiri dan 
mengikuti Dia. Sri Paus mengata-
kan, itulah jalan yang Yesus sendi-
ri lalui, dan mengingat bahawa di 
jalan itu tidak ada jalan pintas. 
"Tidak ada cinta sejati tanpa salib 
dan dalam masa yang sama, kita 
harus ingat bahawa kita tidak per-
nah memikul salib kita sendirian, 
kerana Yesus selalu ada untuk me-
nyokong kita dalam pencubaan!" 
kata Sri Paus. - media Vatikan 

VATIKAN: Mengingat nubuat Tu-
han kepada Petrus, sang batu karang, 
Sri Paus  Fransiskus berkata ada janji 
yang sama bagi kita. “Sama seperti 
Tuhan mengubah Simon menjadi 
Petrus,” jelas Sri Paus, “maka Dia 
memanggil kita masing-masing, bagi 
menjadikan kita batu yang hidup un-
tuk membangun Gereja yang baru 
dan persatuan yang baru.”

Sri Paus  Fransiskus berbicara 
dalam Misa Hari Raya Santo Petrus 
dan Santo Paulus di “Altar Kursi” 
dari Basilika Vatikan Santo Petrus 
29 Juni 2020 yang dihadiri sejumlah 
umat yang terbatas. Sesuai tradisi, 
Bapa Suci juga memberkati pallium-
pallium atau pakaian gerejawi yang 
diberikan kepada para uskup agung 
metropolitan sebagai simbol persatu-
an dengan Tahta Suci.

Sri Paus mengajak semua orang 
membiarkan diri “ditantang oleh 
Yesus” dan menanggapi panggilan-
Nya untuk menjadi “pembangun-
pembangun persatuan” dan “para 
nabi Tuhan  di bumi.”

Meskipun sangat berbeza dalam 
pengalaman dan keperibadian, Petrus 

dan Paulus disatukan sebagai sau-
dara, kata Bapa Suci.

Kedekatan mereka satu sama lain 
bukanlah hasil dari kehendak alami, 
jelas Sri Paus, tetapi datang dari Tu-
han, yang memerintahkan kita un-
tuk saling mengasihi. “Dialah yang 
mempersatukan kita, tanpa membuat 
kita semua sama,” kata Sri Paus  .

Sumber persatuan adalah doa, kata 
Sri Paus, contohnya, Gereja yang 
berdoa bersama untuk Santo Petrus 
ketika ia berada di penjara. Orang 
beriman waktu itu tidak mengeluh 
tentang penganiayaan tetapi berkum-
pul bersama dalam doa, kata Sri Paus 
.

Halangan yang dihadapi Petrus 
dan Paulus mengarah pada “nubuat,” 

yang menjadi tema kedua homili Sri 
Paus . “Petrus dicabar oleh Yesus 
semasa Yesus bertanya kepada para 
Rasul, “Menurut kamu siapakah Aku 
ini?” dan Paulus, semasa Yesus ber-
tanya kepadanya, “Saulus, Saulus, 
mengapa engkau menganiaya Aku?”

“Cabaran-cabaran ini diikuti oleh 
nubuat. Di Kaisarea Filipi, Yesus 
memberitahukan kepada Petrus ba-
hawa dia akan menjadi batu karang 
tempat Dia akan mendirikan Gereja-
Nya. Paulus, setelah pertobatannya, 
menjadi “alat pilihan” Tuhan untuk 
membawa Injil kepada bangsa-bang-
sa lain.

“Hari ini kita memerlukan nubuat, 
nubuat nyata, Nubuat nyata tidak 
terjadi dalam pajangan spektakular, 
tetapi dalam memberikan kesaksian 
tentang kehidupan seseorang akan 
kasih Tuhan : Begitulah cara Petrus 
dan Paulus mewartakan Yesus, seba-
gai orang-orang yang mencintai Tu-
han. Cinta mereka menuntun mereka 
untuk memberikan hidup sebagai 
martir: “Itulah nubuat,” kata Sri Paus 
, “dan itu mengubah sejarah.” – me-
dia Vatikan 

Perayaan Sto Petrus dan Paulus: 
Kita “batu” hidup membangun 
Gereja

Cinta kepada Yesus menuntun
kita untuk mencintai keluarga

Bapa Suci  lantik empat paderi Filipina sebagai ‘misionari  kerahiman’
MANILA: Sri Paus  Fransiskus telah mel-
antik empat lagi imam Filipina sebagai 
“misionari  kerahiman,” yang menjadikan 
jumlah misionari  kerahiman di Filipina 
menjadi 11 orang.

Mereka yang diangkat menjadi baha-
gian “misi khusus” untuk menyebarkan 
karya belas kasihan adalah Fr Allan Mor-
ris Abuan, Fr Danille Chad Pecson, Fr Matt 
Jason Molina, dan Fr Roy Joel Rosal dari 
Keuskupan Agung Lingayen-Dagupan.

Uskup Agung Lingayen-Dagupan, Msgr 
Socrates Villegas, menyambut baik pelan-
tikan para imamnya itu. Beliau mengatakan 
hal itu menunjukkan keinginan Sri Paus  
untuk membahagikan rahmat Tuhan kepada 
sebanyak mungkin orang.

Lebih kurang seribu imam ditetapkan 
oleh Sri Paus  untuk menjadi “misionari 
kerahiman” dari seluruh dunia semasa Ta-
hun Belaskasih dari Disember 2015 hingga 
November 2016.

Para imam itu diberikan wewenang khu-
sus untuk mengampuni dosa yang hanya 
dapat  dihapus oleh Vatikan, seperti usaha 

melawan kehidupan Sri Paus  atau seorang 
imam yang melanggar meterai pengakuan.

Sri Paus  juga memberi para misionari  
kekuatan untuk mengampuni pengguguran 
bayi,  hak yang sebelum ini hanya dipe-
runtukkan bagi para uskup atau dalam pen-
gakuan khusus.

“Gereja ingin memberikan rahmat 

pengampunan kepada semua orang,” kata 
imam Fransiskan Jerome Ponce, yang juga 
seorang misionari  kerahiman

“Biasanya kami menawarkan Sakramen 
Rekonsiliasi di paroki,” katanya.

Pengangkatan baru itu dilakukan hampir 
empat tahun setelah Sri Paus  memperpan-
jang pelayanan mereka yang disebutnya se-
bagai misionari  bahkan setelah tahun Jubli 
Kerahiman.

Misionari  kerahiman lainn di Filipina 
adalah Fr Fransiskan Andrew Litigio, Joe 
Litigio, Robert Manansala, Andres Rañoa, 
dan Fr Jose Lito Escote dari Keuskupan An-
tique, dan Fr Darek Drzewiecki dari Kon-
gregasi Imam Maria di Davao. – ucanews.
com 

VATIKAN: “Fikirkan fakta bahawa 
ada anak-anak kecil yang lapar, 
yang tidak punya apa-apa untuk 
dimakan. Semoga para pemimpin 
mampu menciptakan perdamaian,” 
demikian harapan Sri Paus  Fransis-
kus yang meminta umat beriman di 
seluruh dunia untuk mendoakan ne-
gara-negara yang mengalami krisis 
yang parah akibat coronavirus.

Dalam homilinya semasa doa 
Angelus, Sri Paus menyatakan ba-
hawa sebuah konferensi untuk me-
nyokong masa hadapan Syria dan 
wilayah sekitarnya akan berlang-
sung akhir minggu ini.

“Mari kita berdoa untuk perte-
muan penting ini … sehingga dapat 
memulihkan banyak situasi buruk 
warga Syria dan negara tetangga, 
khususnya Lebanon,” katanya pada 
29 Jun.

Sri Paus mencatat bahawa orang-
orang dari wilayah itu menderita 
akibat  “krisis sosial-politik dan 
ekonomi serius yang bahkan diper-
sulit oleh pandemikini.”

Pada 30 Jun, Uni Eropa dan PBB 
akan bersama-sama menyelengga-
rakan Konferensi Brussels keempat 

tentang situasi di Syria dan wilayah 
yang masih sangat kritikal.

Tahun ini menandai tahun ke-10 
konflik di Syria yang menyebabkan 
jutaan orang mencari perlindungan 
di negara-negara tetangga.

Konferensi ini bertujuan untuk 
“mengumpulkan semua pihak yang 
relevan” untuk mengatasi situ-
asi kemanusiaan dan pelarian yang 
mengerikan. 

Konferensi ini juga menyerukan 
“penyelesaian politik komprehen-
sif   konflik Syria” dan memberikan 
sokongan kewangan untuk Syria 
dan negara-negara berhampiran 
yang menampung pelarian Syria. 

Sri Paus  juga mengundang para 
penziarah yang hadir di Dataran  
Santo Petrus “untuk berdoa bagi 
penduduk Yaman, terutama anak-
anak, yang menderita akibat krisis 
kemanusiaan yang sangat serius.”

“Dan bagi mereka yang terkena 
kesan banjir parah di Ukrain baha-
gian barat. Semoga mereka men-
galami penghiburan daripada Tuhan 
dan bantuan dari saudara-saudari 
mereka,” ujar Sri Paus Fransiskus.  
— media Vatikan 

Sri Paus : Ajak fikirkan 
dan bantu kanak-kanak 
yang sedang kebuluran
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Protokol upacara keagamaan di Keuskupan Agung Kota Kinabalu
Matlamat Dan Objektif: Untuk 
mewujudkan persekitaran yang 
lebih selamat daripada penyebaran 
Covid-19.
Asas Protokol: Berdasarkan kead-
aan pastoral dan Garis Panduan 
SOP yang dikeluarkan oleh Kera-
jaan Persekutuan & Negeri
Tempoh Dilindungi: PKPP (se-
hingga 31 Ogos 2020)
Catatan: Protokol ini diberikan 
kerana keadaan kita yang luar bi-
asa. Oleh itu, ia bersifat sementara.

PERATURAN-PERATURAN 
UMUM:
1. Hanya satu pertiga dari kapasiti 
penuh gereja dibenarkan untuk di-
gunakan. 
2. Jarak sosial harus diterapkan 
setiap masa dan interaksi fizikal 
tidak dibenarkan.
3. Protokol ini digunakan untuk 

semua gereja yang akan dibuka se-
mula di paroki.
4. Walaupun Misa pada hari Ahad 
dan hari biasa sudah dimulakan 
semula, siaran langsung Misa, 
sekurang-kurangnya pada hari 
Ahad, akan diteruskan bagi mereka 
yang tidak dapat mengambil baha-
gian dalam perayaan komuniti dis-
ebabkan sakit, usia tua, ketakutan 
dan berhati-hati.
5. Jadual dan tempat Misa adalah 
berdasarkan jadual yang diserahkan 
kepada Keuskupan Agung sebel-
umnya.
6. Dalam situasi yang luar biasa 
ini, pelepasan dari kewajiban Misa 
Minggu diberikan.
7. Seboleh-bolehnya, jangka masa 
Misa tidak boleh lebih dari satu jam.
8. Semua langkah persediaan harus 
siap pada minggu pertama bulan Ju-
lai. Misa di Gereja-gereja yang siap 

dibuka kembali akan dimulakan 
pada hujung minggu kedua Julai, 
iaitu 11-12 Julai 2020. Kita mel-
akukannya bersama-sama sebagai 
sebuah keuskupan.

PERSIAPAN ORGANISASI 
(SEbElum dIbukA SEmulA)
"Tim Kesihatan Paroki" (PHT) 
akan dibentuk yang berperanan 
untuk mengawasi pelaksanaan Pro-
tokol ini. Tugasnya merangkumi:

(a) Untuk memastikan jumlah 
orang yang dibenarkan mengam-
bil bahagian dalam setiap Misa. 
Ia adalah tugas Paderi Paroki 
dan MPP untuk menentukan 
cara pengagihan  jumlah itu se-
cara adil bagi semua segmen 
paroki.
(b) Untuk menyediakan ter-
mometer dan memastikan beka-
lan pembersih tangan, pembasmi 

kuman dan sabun yang berteru-
san untuk pengunjung gereja.
(c) Membentuk Sub-Tim untuk 
melaksanakan pelbagai tugas 
yang berkaitan dengan Protokol. 
Sukarelawan muda digalakkan 
untuk bergabung.
(d) Mengadakan taklimat dan 
latihan kepada anggota Sub-
Pasukan mengenai peranan dan 
fungsinya.
(e) Untuk memastikan umat da-
pat mengetahui dan menyedari 
pentingnya yang normal baharu 
ini.
(f) Untuk berhubung / beru-
rusan dengan pegawai-pega-
wai Jabatan Kesihatan, Pihak 
Berkuasa Tempatan, Kemente-
rian Undang-Undang dan Hal 
Ehwal Anak Negeri, dan Ke-
menterian Perpaduan Nasional 

Persekutuan mengenai pelaksan-
aan SOP kerajaan. 

PERSIAPAN FIZIkAl 
1. Gereja yang dikenal pasti untuk 
dibuka semula perlu disanitasi.
2. Pintu masuk dan keluar Gereja 
harus ditanda dengan jelas.
3. Tempat untuk diduduki di bangku 
harus ditunjukkan bagi membantu 
umat menjaga jarak sosial / fizikal.
4. Fon untuk air suci harus diko-
songkan dan ditutup.
5. Tandas harus dibersihkan selalu 
dan disediakan sabun bagi pember-
sihan tangan. 
6. Tempatkan tong sampah di tem-
pat-tempat yang stategik di perka-
rangan gereja. 
7. Sebuah kaunter harus ditem-
patkan di pintu masuk gereja bagi 
tujuan pemeriksaan suhu dan mere-
kod kedatangan umat. 

1. Kementerian Perpaduan Negara 
telah diamanahkan untuk memastikan 
pelaksanaan SOP bagi pembukaan 
semula rumah-rumah ibadat bukan Is-
lam.
2. Di peringkat Negeri, Kementerian 
Undang-undang dan Hal Ehwal Anak 
Negeri bertanggungjawab memastikan 
pelaksanaan SOP.
3. Sebelum membuka gereja:

Peranan Keuskupan Agung:

(a) Mengeluarkan “Protokol bagi 
Upacara Agama” bagi semua paroki 
(Ini sudah siap sedia).

(b) Keuskupan Agung diminta untuk 
memaklumkan Jabatan Kemente-
rian Undang-undang dan Hal Ehwal 
Adat mengenai senarai gereja yang 
akan dibuka dan tarikh dibuka se-
mula.

(c) Keuskupan Agung akan menyer-
ahkan senarai kepada Kementerian 
pada 29 Jun 2020 yang telah diberi-
kan kepada paroki sebelum ini. Jika 
ada perubahan, sila maklumkan ke-
pada Sekretariat Keuskupan Agung 
sebelum atau pada 27 Jun 2020, Is-
nin, jam 12.00 tengah hari.

Perhatian kepada semua Paroki
1. Sila mula melaksanakan persia-
pan yang diperlukan berdasarkan 
“Protokol Upacara Keagamaan di 
Keuskupan Agung Kota Kinabalu.” 
2. Tidak perlu memaklumkan ke-
pada pihak berkuasa tempatan jika 
anda membuka kembali Gereja pada 
11-12 Julai 2020. Teruskan meraya-
kan Misa. Keuskupan Agung akan 
memaklumkan kepada Kementerian 
Negeri tentang perkara ini.
3. Pegawai-pegawai dari Kemente-
rian Undang-undang dan Hal Ehwal 
Anak Negeri bersama pihak berkua-
sa tempatan (Majlis Daerah/DBKK/
Jabatan Kesihatan) sekali sekala 
akan datang memeriksa gereja-gere-
ja dalam senarai yang dibuka semula 
dalam memastikan pematuhan SOP.

Saya berharap  kita dapat menyedia-
kan umat kita dengan sebaik-baiknya 
bagi “normal baharu” ini. 
Terima kasih di atas kerjasama anda

Uskup Agung John Wong 

KEUSKUPAN AGUNG 
KOTA KINABALU 

BUKIT MERTAJAM: Laman web rasmi Basi-
lika Minor Santa Anna telah dilancarkan 1 Ju-
lai 2020. Penziarah dan pendevosi kepada Sta 
Anna kini mudah mengakses jadual dan pro-
gram kerana Perayaan Sta Anna pada tahun ini 
akan disiarkan secara langsung.

Laman web ini akan menjadi alat untuk terus 
berhubung antara satu sama lain khususnya 
pada tahun ini, kerana perhimpunan secara 
fizikal untuk Perayaan Sta Anna dari 24 Julai 
2020 - 2 Ogos 2020, tidak akan dapat dilakukan 
kerana pandemik COVID-19.

Di antara banyak inisiatif yang diambil bagi 
meneruskan misi untuk mengasihi dan melay-
ani orang lain dengan cara Kreatif, Inklusif dan 
Membangun Hubungan sepanjang 10 hari Per-
ayaan Sta Anna tahun ini adalah seperti berikut:

1. Siaran langsung Adorasi dan Benediksi 
setiap hari selama satu jam.

2. Novena dan Misa dalam Bahasa Malaysia, 
Tamil, Inggeris dan Mandarin juga akan disiar-
kan secara langsung setiap hari.

3. Patung asli Sta Anna yang berada di shrine 
dapat dilihat secara langsung melalui laman 
web ini.

4. Penziarah dan pendevosi yang mahu men-
yalakan lilin,memberikan kalungan dan bunga, 
menulis petisyen dan permintaan doa kepada 
Sta. Anna juga boleh melakukannya melalui 
cara digital ini. 

5. Para Paderi dan Uskup ada berdekatan, 

setiap hari semasa Perayaan Sta. Anna, sekira-
nya ada keperluan untuk berbicara dengan se-
orang paderi untuk doa dan berkat.

6. Tim Kaunseling juga sentiasa bersedia dan 
melayani mereka yang memerlukan telinga un-
tuk bantuan untuk mendengar pergelutan dan 
keraguan mereka. 

7. Penziarah dan pendevosi dijemput untuk 
berkongsi, dalam semua bahasa, pengalaman 
dan kesaksian mereka melalui perantaraan Sta. 
Anna di laman web ini agar dapat menjadi sum-
ber inspirasi bagi orang lain.

 Semua ini dan banyak lagi perincian menge-
nai masa dan program untuk Perayaan Sta Anna 
2020 dapat dicapai melalui laman web ini. 
Maklumat lebih lanjut mengenai Minor Basi-
lika Sta. Anna, boleh dilayari dan dibaca  laman 
web rasmi www.minorbasilicastannebm.com 

PENGumumAN PENTING SIlA AmbIl PERHATIAN

Laman rasmi Basilika Minor 
Santa Anna dilancarkan

PERATuRAN PENTING SOP kERAJAAN 

1. Suhu badan dan rekod 
(nama, nombor telefon dan 
masa kehadiran) umat harus 
diambil. Suhu mereka yang 
melebihi  37.5 dinasihatkan 
untuk kembali ke rumah.
2. Tidak dibenarkan berkum-
pul/bersosial di pintu masuk 
gereja. 
3. Selepas ditunjukkan tempat 
duduk oleh warden, umat di-
minta tidak membuat pergera-
kan/interaksiyang tidak perlu.
4. Bagi mengelakkan sentu-
han, kolekte hendaklah dilet-
akkan pada kotak yang dilet-
akkan di pintu gereja semasa 
masuk ke gereja. 
5. Petugas/orang yang me-
nyediakan/ hostia, air dan 
wain untuk konsekrasi harus 
mengamalkan kebersihan dan 
protokol kesihatan.

1. Semua yang hadir harus memakai pelitup 
muka, kecuali selebran.
2. Tidak ada perarakan membawa persembahan. 
Persembahan boleh diletakkan dalam sebuah ba-
kul di hadapan  gereja dan warden akan mem-
bawanya ke sakristi selepas Misa.
3. Tidak ada berjabat tangan semasa salam damai. 
4. Aturan barisan semasa menyambut tubuh 
Yesus harus dalam satu hala, tidak bertemu. 
Mereka harus keluar dari satu sisi dan kembali 
ke tempat duduk melalui sisi lain selepas men-
erima komuni. Jarak satu meter harus dikekalkan 
semasa umat datang ke hadapan untuk menerima 
komuni.  
5. Semua pelayan Misa harus memakai pelitup 
muka – pelayan altar, pemimpin awam, sakristan 
dan pewarta (apabila tidak membaca). 
6. Selebran dan pelayan Komuni Tak Lazim 
harus memakai pelitup muka semasa memberi-
kan komuni. 
7. Pemimpin awam dan paderi harus membersih-
kan tangan mereka sebelum dan selepas memberi 
komuni. 

1. Tidak boleh menyentuh patung dan 
pintu ketika kongregasi bergerak keluar 
dari gereja dengan teratur.
2. Mereka yang ingin medal, rosari, 
patung dan barang-barang lain untuk  
diberkati oleh paderi, harus berbaris 
dengan jarak satu meter di tempat yang 
ditentukan oleh paroki.
3. Tidak ada perhimpunan / bersosial 
di pintu masuk gereja. Warden harus  
memastikan tidak ada orang yang ber-
keliaran di perkarangan gereja selepas 
Misa.
4. Sekumpulan sukarelawan dibentuk 
dan ditugaskan membersihkan bangku. 
Sekiranya terdapat Misa kedua yang 
berikut, jeda waktu harus sekurang-
kurangnya satu hingga satu setengah 
jam bergantung pada saiz gereja.
5. Seluruh gereja perlu disanitasi 
sekurang-kurangnya seminggu sekali.
6. Kebersihan gereja dan perkarangan-
nya harus dijaga.

SEBELUM MISA
1. Semua orang yang terlibat 
dalam pelaksanaan Protokol 
harus melakukan pemeriksaan 
kesihatan sebelum mereka kem-
bali menjalankan tugasnya.
2. Mereka yang menghidap pen-
yakit kronik, warga emas (70 ta-
hun ke atas) dan kanak-kanak di 
bawah 12 tahun tidak digalakkan 
menghadiri ibadat. 
3. Penggunaan tandas adalah ter-
had, untuk mengelakkan kesesa-
kan.
4. Pintu gereja hanya boleh dibu-
ka pada waktu ibadat. 
5. Tidak dibenarkan mengadakan 
aktiviti berjadual seperti sekolah 
Minggu. 
6. Pengudaraan yang betul dan 
baik di tempat-tempat ibadat 
harus diperhatikan. 
7. Pemimpin doa yang demam 
dan sakit tidak dibenarkan mem-

impin ibadat. 
8. Perkahwinan di tempat-tempat 
ibadat tidak dibenarkan sehingga 
selepas 31 Julai 2020 (Ruj. JPN.
KC: 163/15/2 klt3 [20])
9. Untuk upacara pengebumian di 
rumah, pemilik rumah harus me-
mastikan jarak sosial dilaksana-
kan. Orang ramai tidak boleh me-
lebihi 20 orang dalam satu masa. 
Rekodkan kehadiran harus diam-
bil untuk tujuan jejak kontak. Ahli 
keluarga warga emas (70 tahun 
ke atas) tidak dibenarkan hadir. 
Ahli keluarga yang menghidap 
penyakit kronik seperti pesakit 
kencing manis, darah tinggi, ba-
rah dan sebagainya tidak dibenar-
kan hadir. Upacara penghormatan 
terakhir tidak dibenarkan.
10. Tidak lebih daripada 20 orang 
dibenarkan masuk ke tanah 
perkuburan.

SEMASA MISA SELEPAS MISA



M I N G G U A N  K A T O L I K

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(JULAI)

Penginjilan: Penghiburan bagi yang 
berduka. Kita berdoa agar semua yang 
menderita dapat menemui jalan dalam 
kehidupan, membenarkan mereka untuk 

disentuh oleh Hati Yesus. 
Julai 5, 2020 

Keluarga cara unik gereja untuk 
berkembang 

KENINGAU: KOMSOS Keusku-
pan Keningau sekali lagi telah 
berjaya menerbitkan satu lagi siri 
bual bicara dalam talian pada 17 
Jun 2020, “Santai Dalam Iman” 
yang mengupas isu “Gereja Do-
mestik dan Normal Baharu.” 

Bual bicara itu dijalankan 
dalam bentuk ‘santai’ iaitu dalam 
suasana relaks sambil merefleksi 
isu yang sedang berlaku pada 
masa sekarang iaitu pandemik 
Covid-19.

Empat orang panel telah dijem-
put bagi membincangkan bebera-
pa tajuk. Dimudahcara oleh Sdra 
Patrick Marius, Uskup Cornelius 
Piong merupakan panel pertama 
yang mengajak audiens mema-
hami fungsi dan peranan Gereja 
domesik, diikuti Sdra John Lain-
sin yang membincangkan tajuk 
“Normal Baharu”, kemudian Fr 
David Gasikol mengupas tajuk “ 
Mengungkap Iman Dalam Nor-
mal Baharu" diakhiri oleh Sdri 
Nancy Nelly Joneh yang men-
erangkan “SOP Dalam Gereja.” 

Uskup Cornelius dalam ses-
inya mengatakan, “Gereja bukan 
bangunan sebaliknya umat. Dari 
Perjanjian Lama hingga Perjan-
jian Baru, kita melihat Tuhan 
menggunakan keluarga bagi ren-
cana penyelamatan-Nya. Dari 
keluarga Abraham, Musa, Anna 
dan Juakim sehinggalah Yosef 
dan Maria, akhirnya Tuhan men-
gutus putera-Nya yang tunggal ke 
dunia. 

“Pada masa sekarang, Tuhan 
dengan uniknya  menggunakan 
keluarga untuk memulakan KKD, 
beberapa KKD membangun 
KUK, beberapa KUK memban-
gun zon, beberapa zon memban-
gun beberapa paroki, dan bebera-
pa paroki membangun keuskupan. 
Dan ini dipanggil gereja domestik 
(Lumen Gentium 11: Konstitusi 
tentang Gereja). 

Membincangkan tajuk, “Nor-

mal Baharu”, Sdra John Lainsin 
mengatakan perkara ini sebenarn-
ya bukan juga baharu, sebaliknya 
sudah lama diamalkan khususnya 
penjarakan sosial. Misalnya ibu 
bapa pada zaman dahulu menga-
malkan ‘jarak sosial’ bagi anak 
perempuan agar tidak terlalu rapat 
dengan kaum lelaki bagi menjaga 
maruah dan kekudusan. 

Sdra John juga mengatakan 
“Normal Baharu” ini membawa 

beberapa unsur positif misalnya 
persekitaran yang lebih selamat, 
mengingatkan manusia agar lebih 
bertanggungjawab sosial dan me-
mulihara alam. Begitu juga den-
gan tagline “Kita Jaga Kita” yang 
mengajak umat agar sentiasa pri-
hatin.  

Dalam tajuk “Mengungkap-
kan iman dalam normal baharu”, 
sekali lagi peranan keluarga dite-
kankan bahawa ibu bapa merupa-
kan katekis pertama dalam mem-
bimbing iman anak-anak mereka. 

Fr David menegaskan hal ini 
bukan sahaja dilakukan pada 
masa pasca PKP sebaliknya mem-
bimbing iman anak-anak meru-
pakan panggilan keluarga untuk 
memelihara serta memupuk iman 
anak-anak. 

Perbincangan akhir adalah 
mengenai SOP dalam merayakan 
Misa Kudus umum. Sdri Nancy 
Nelly mengatakan SOP telah di-
panjangkan kepada semua umat 
dan pematuhan SOP adalah perlu 
bagi memutuskan rantaian penye-
baran Covid-19. 

MCYMC bincang program atas 
talian untuk jangkau belia

PARA pemimpin belia dan kampus dari sembilan 
keuskupan, Malaysian Catholic Youth Minister 
Committee (MCYMC), telah mengadakan mesyuar-
at online pertama pada 9 Jun yang lalu, iaitu mewak-
ili Keuskupan Kota Kinabalu, Keningau, Sandakan, 
Sibu, Miri, Kuching, Penang, Melaka-Johor dan 
Kuala Lumpur.

Agenda mesyuarat memberi tumpuan untuk men-
dapatkan maklumat dan berkongsi cara pelayanan 
dengan menggunakan media sosial dan teknologi 
sedia ada. Oleh kerana semua tempat di Malaysia 
masih mengikuti arahan kerajaan untuk penjarakan 
sosial, maka penjangkauan belia perlu diperbaharui 
dan salah satu cara adalah melakukan program-pro-
gram atas talian.

Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dun-
ia termasuklah Malaysia merupakan krisis kesihatan 
yang mengancam kelangsungan dan kesejahteraan 
hidup masyarakat. Ia bukan saja memberikan impak 
yang sangat besar kepada negara tetapi juga mem-

beri kesan yang sangat besar kepada aktiviti manu-
sia.

Kini hampir tiga bulan perintah kawalan pergera-
kan secara berperingkat telah dilaksanakan dan wa-
laupun kawalan sudah dilonggarkan sedikit namun, 
untuk melakukan aktiviti yang memerlukan per-
kumpulan masih belum diperbolehkan.

MCYMC adalah antara pergerakan belia katolik 
yang turut terkesan dengan pandemik ini. Namun, 
seperti kata Bapa Suci Fransiskus dalam Christus 
Vivit 104 yang menyatakan “pasti ada jalan kelu-
ar”, segala halangan dan kesukaran tidak menjadi 
penghalang untuk mereka melaksanakan tanggung-
jawab mereka.

Anna Theresa Amandus, pemimpin belia dari 
Keuskupan Sandakan, berpendapat bahawa mesyu-
arat ini sangat membantu pelayan-pelayan belia 
yang lain dalam usaha untuk ‘stay in touch’ dengan 
para belia di tempat masing-masing dan bagaimana 
untuk menghidupi iman meskipun berada dalam 
situasi yang sukar sekarang ini. — CS    

KOTA KINABALU – Sempena 
perayaan Santo Petrus dan Pau-
lus pada 29 Jun lalu, Misa Ku-
dus dalam talian melalui channel 
Youtube Sacred Heart Cathe-
dral telah diadakan khusus un-
tuk Paroki St Paul Dontozidon 
(SPD).

Di dalam homilinya, paderi 
paroki SPD, Fr Paul Lo, berkata 
tentang kesetiaan Rasul Petrus 
kepada Yesus di mana Dia telah 
memilih Santo Petrus menjadi 
Bapa Suci yang pertama untuk 
mewakili-Nya di dunia (Vicar of 
Christ) untuk memimpin pengi-
kut-Nya.

Ini berdasarkan kesanggupan 
Petrus berkorban bersama Yesus 
di dalam karya Khabar Gembira 
demi penyelamatan umat ma-
nusia. Namun Santo Petrus juga 
mempunyai kelemahan seperti 
manusia biasa di mana dia per-
nah menyangkal Yesus sebanyak 
tiga kali.  

Fr Paul kemudian berkata ten-
tang  Santo Paulus yang pernah 
mengetuai misi penganiayaan 
orang-orang Kristian namun tel-

ah dipilih oleh Yesus dan menjadi 
rasul yang paling penting dalam 
sejarah gereja. Rasul Paulus tel-
ah mengakhiri misi terakhirnya 
di Roma bersama dengan Rasul 
Petrus sebagai seorang martir.

Sesuai dengan semangat Rasul 
Petrus dan Paulus, Fr Paul berka-
ta kita sepatutnya bangga den-
gan identiti kita sebagai seorang 
Kristian Katolik gereja yang tel-
ah didirikan oleh Yesus sendiri.

Tuhan tidak pernah menghaki-
mi kelemahan kita malah kita 
diajak untuk menjiwai pengorba-
nan kedua-dua Rasul ini. Yesus 
sentiasa berserta kita hingga ke 
akhir zaman demi meneruskan 
misi perjuangan untuk mereal-
isasikan kerajaan Tuhan di dunia, 
katanya. — CS 

Pada Pesta Santo Petrus 
dan Paulus: Jadilah 
misionari sukacita 


