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Kerana di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu 
yang ada di syurga dan yang ada di bumi, yang kelihatan 
dan yang tidak kelihatan, baik singgahsana, mahupun 
kerajaan, baik pemerintah, mahupun penguasa; segala 
sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terle-
bih dahulu dari segala sesuatu  dan segala sesuatu ada di 
dalam Dia ... 

Kolose 1: 16-17
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ROMA: Badan Kemanu-
siaan Save the Children 
menggesa komuniti anta-

rabangsa segera bertindak untuk 
menyelamatkan nyawa berjuta-juta 
kanak-kanak dan keluarga mereka 
yang menghadapi krisis makanan 
terburuk dalam beberapa dekad.

“Impak akibat gabungan konflik, peruba-
han iklim, Covid-19 dan kos harga makanan 
yang melambung akibat konflik di Ukraine 
telah mengakibatkan 750,000 orang mengha-
dapi kebuluran. Manakala, 49 juta lagi orang 
mungkin tidak dapat menerima sokongan ma-
kanan,” ujar Gabriella Waaijman, Pengarah 
Badan Kemanusiaan Save the Children. 

“Dalam beberapa dekad kebelakangan ini, 
kemajuan besar telah dicapai untuk mengu-
rangkan kelaparan di dunia. Bagaimanapun 
kemajuan yang kita capai berbalik arah,” tam-
bahnya.

Menurut pertubuhan kemanusiaan anta-
rabangsa, yang telah berjuang untuk me-
nyelamatkan kanak-kanak perempuan dan 
kanak-kanak lelaki yang berisiko dan men-
jamin masa depan mereka selama lebih 100 
tahun, data terkini menunjukkan bahawa 
bilangan orang yang menderita kelaparan         
meningkat lebih dua kali ganda dalam tempoh 
dua tahun iaitu daripada 135 juta kepada 276 
juta. Negara yang paling teruk terjejas ialah di 
Afrika Timur Laut, di Timur Tengah dan be-
berapa bahagian Asia.

Pada masa ini, 750,000 dikenal pasti sebagai 
orang menghadapi keadaan kelaparan di lima 
negara — Ethiopia, Yaman, Sudan Selatan, 
Afghanistan dan Somalia. Ini diburukkan lagi 
dengan kemarau, konflik, ketidakstabilan poli-
tik dan Covid-19.

Selain itu, perang yang berterusan di Ukraine 
telah mengganggu sistem makanan global, 
menyebabkan harga gandum dan minyak 
bunga matahari melambung tinggi dan mem-
burukkan lagi krisis makanan yang serius. 

Lebih 18 juta orang di Semenanjung Timur 
Afrika menghadapi masalah kekurangan ma-
kanan yang teruk dan timbul kebimbangan 
akan berulangnya bencana kemanusiaan yang 
melanda Somalia pada 2011, yang menyebab-
kan kebuluran serta mengorbankan 260,000 
orang akibat kekurangan campur tangan anta-
rabangsa. 

Di Asia, keadaan paling kritikal ialah di  Af-
ghanistan. Mengikut anggaran terkini, 9.6 juta 
kanak-kanak mengalami kelaparan setiap hari 
akibat kejatuhan ekonomi berikutan Taliban 
mengambil alih pemerintahan kerajaan pada 
Ogos 2021, kemarau yang berterusan dan ke-
san perang di Ukraine.

Sebagai tindak balas kepada krisis itu, Save 
the Children berkata ia telah memperuntuk-
kan $ 28.5 juta kepada 19 negara yang dian-
cam oleh kecemasan berkaitan kelaparan. Ini 
termasuk Afghanistan, Myanmar, Republik 
Demokratik Congo, Mali dan sebagainya. 

Pada masa yang sama, pertubuhan kema-
nusiaan itu menyeru pembiayaan tambahan 
antarabangsa untuk mencegah kebuluran dan 

menyediakan perkhidmatan menyelamatkan 
nyawa segera kepada komuniti yang paling 
berisiko. 

“Kami tahu bahawa punca kelaparan hari ini 

memerlukan penyelesaian inovatif dan jangka 
panjang yang mewujudkan asas bagi daya ta-
han rakyat dan menangani punca utama”, kata 
Gabriella. — media Vatikan 

Seruan kanak-kanak mohon 
diselamatan dari kelaparan 

Kanak-kanak Afghanistan adalah di antara mereka yang mengalami risiko kelaparan yang 
membawa kematian dan kekurangan gizi. Gambar: Media Vatikan. 

Vandalisme di Katedral Keningau, Uskup 
Cornelius adakan Misa Koponogitan 
KENINGAU: Individu yang memecahkan 
patung dan salib di Katedral St Francis Xa-
vier (KSFX) pada pagi 7 Julai 2022 kini 
berada di bawah jagaan polis untuk siasa-
tan lanjut.

Suspek lelaki dalam lingkungan 30 tahun 
itu dipercayai mempunyai masalah mental, 
telah memecahkan sebuah salib berusia 46 
tahun, patung Hati Kudus Yesus dan pa-
tung Bonda Maria.  

Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD)  Kenin-
gau melaporkan bahawa  hasil ujian sarin-
gan air kencing suspek adalah negatif dan 
semakan rekod lampau suspek juga men-
dapati bahawa suspek tidak pernah terlibat 
sebarang jenayah.

Ibu suspek juga telah tampil ke IPD 
Keningau untuk memberi keterangan. 
Siasatan lanjut melalui rakaman percaka-
pan,  ibu suspek mendapati suspek telah 
bertindak sedemikian adalah dipercayai                                                                       
disebabkan gangguan jiwa sejak ta-

hun lalu namun, tidak pernah menjalani 
pemeriksaan mental.

Uskup Cornelius Piong, dalam sidang 
media yang disiarkan secara langsung mel-
alui Facebook Keuskupan Keningau, pada 
8 Julai, mengatakan patung dan salib suci 
itu tidak akan diganti sebaliknya dibaiki. 
Ini adalah sebagai peringatan kepada umat 
agar selalu prihatin dan peka akan keadaan 
sekeliling.

Bapa Uskup juga akan mengadakan Saat 
Teduh dan Misa Penebusan (koponogitan) 
pada 14 Julai, jam 7.00 malam. Ia bukan 
sahaja untuk mendoakan peristiwa pahit ini, 
tetapi juga sebagai ajakan bertobat dan me-
nyesali kesalahan-kesalahan kita selama ini. 

Sdri Nancy Nelly Joneh, Pengerusi 
KSFX, menyatakan Gereja berharap pe-
muda ‘sakit’ itu diringankan hukuman dan 
Gereja sedang dalam strategi mahu mem-
bantu si pelaku mendapatkan rawatan serta 
merancang kebangunan rohani untuk ke-

luarga si pelaku. Nancy juga mengatakan  
laporan polis yang viral di media sosial 
bukan berasal dari beliau.

“Kita perlu memaafkan individu ini 
kerana ketika dia memecahkan patung dan 
salib, dia dalam keadaan tidak waras. Mari 
kita mengampuni dan mendoakan saudara 
kita itu. Gereja juga tidak meminta bayaran 
ganti rugi,” kata Uskup Cornelius. 

Prelatus itu amat menghargai kejujuran 
ibu kepada si pelaku yang membantu sia-
satan pihak polis.

Pada akhir sesi media, Uskup Cornelius 
mengatakan tragedi pahit ini mempunyai 
pesan kepada kita iaitu kita perlu ambil si-
kap peduli. 

“Seperti mana yang didedahkan dalam 
Gereja sinodal, kita harus berjalan bersama 
dalam komuniti, ambil peduli, dan seman-
gat tanggung jawab dalam misi kita me-
wartakan Khabar Gembira,”  ujar Uskup 
Cornelius. 



Identiti denominasi kita

Pada hari Minggu Biasa ke 15 
di pertengahan tahun ini, 

Injil  Lukas mengemukakan 
kepada kita suatu pertanyaan 
atau masalah, yang dikemuka-
kan orang Yahudi kepada Yesus: 
“Siapakah sesamaku manusia?”. 

Kini 20 abad kemudian per-
tanyaan itu tetap aktual dan rele-
van bagi kita semua.  

Dalam Injil Lukas, Yesus 
menjawab pertanyaan seorang 
a h l i  T a u r a t  d e n g a n                
perumpamaan seorang Samaria 
yang baik hati. 

Dalam masyarakat Yahudi 
waktu itu terdapat pendapat ber-
beza tentang siapa sebenarnya 
dapat disebut sesama sebagai 
warga Israel. Pada umumnya 
yang dianggap termasuk katego-
ri “sesama” ialah warga Yahudi, 
lahir di Israel, atau warga negara 
lain namun sudah menjadi warga 
Yahudi. 

Tetapi bagi Yesus kategori 
“sesama” bersifat universal, 
bukan khusus, atau bersyarat. 
Pandangan tentang “sesama” 
bukan diukur dari segi hubungan 
keluarga, etnik, suku, agama, 
melainkan dari segi  kemanu-
siaan. Kerana itu musuh atau 
lawan kita pun adalah sesama 
kita juga! Tetapi dalam kenyata-
annya orang-orang Yahudi 
“tidak bergaul dengan orang 

Samaria (Yoh 4:9).” Orang 
Samaria adalah penduduk pen-
datang, bukanlah orang Yahudi.

Dalam perumpamaan i tu 
Yesus mengajar kita, bahawa 
kasih kita kepada sesama tidak 
hanya universal tetapi harus 
nyata dihayati secara konkrit. 

Bagaimana perilaku orang 
Samaritan dalam perumpamaan 
itu? Seandainya dia acuh tak 
acuh dan melewatinya saja, 
bukankah sikapnya itu sangat 
memalukan? 

Tetapi orang Samaria tidak 
bersikap demikian malah dia 
menolong dan berusaha meny-
elamatkan si mangsa, mem-
bawanya ke tempat di mana 
mangsa itu dapat dilayani dan 
dirawat malah bersedia akan 
membayarnya kos jika ada kele-
bihan biaya yang harus dilunasi.

Apa yang ingin disampaikan 
oleh Yesus kepada kita dalam 
perumpamaan ini? Ini bererti 
kita harus melaksanakan kasih 
universal secara nyata. 

Yesus memberi pengajaran 
baharu. Dia bertanya kepada 
ahli Taurat: “Menurut pendapat-
mu siapakah di antara ketiga 
orang ini (iaitu seorang imam, 
seorang Lewi dan seorang 
Samaria) adalah sesama manu-
sia dari orang yang jatuh ke tan-
gan penyamun itu?”

Ternyata Yesus menyampai-
kan kepada kita suatu pandangan 
baharu tentang sesama, bukan 
bertentangan dengannya melain-
kan untuk              melengkapin-
ya. Ertinya, janganlah kita 
menunggu dahulu sampai sesa-
ma kita menjumpai kita, atau 
mungkin kebetulan berjumpa. 
Kita harus selalu siap mengenal 
atau mencari “sesama” kita itu! 
Kita semua terpanggil menjadi 
sesama dan berbuat bagi sesama. 
B u k a n  h a n y a  m e n u n g g u ! 
Apalagi acuh tak acuh terhadap 
sesama.

Dalam bukunya yang berjudul 
“Yesus dari Nazaret”, Sri Paus 
Emeritus Benediktus XVI meng-
gambarkan Benua Afrika seb-
agai seorang yang menderita, 
yang dirampok, dilukai dan dibi-
arkan menderita di tepi jalan. 

Penduduk Afrika memandang 
bangsa-bangsa di Benua Utara 
(Eropah dan Amerika) yang 
penuh kekayaan, namun sebagai 
orang yang lewat saja, atau bah-
kan merampok hasi l  a lam 
Afrika.

B a g i  k i t a  s e m u a ,                  
perumpamaan ini dapat kita 
pakai juga untuk secara tulus 
dan jujur melihat keadaan bang-
sa kita sekarang ini. 

Pertanyaan kita sebagai umat 
Kristian, “Siapakah sesamaku?" 

Apabila pertanyaan itu disam-
paikan kepada Yesus, kiranya 
Ye s u s  a k a n  m e n j a w a b : 
“Sesamamu bukan hanya keluar-
gamu sendiri, bukan hanya sesa-
ma umat Kristian, baik Katolik 
mahupun Protestan,  bukan 
hanya kaum Muslim, Buddha 
atau Hindu, tetapi juga orang-
orang yang kaya mahupun yang 
miskin. Malah, diulangi, musuh 
dan lawan kita juga adalah sesa-
ma kita! 

Inilah pengertian Kristian 
yang benar tentang sesama dan 
tentang kasih universal. Namun 
demi keutuhan pelaksanaannya, 
kita masih harus menambahkan 
pengertian yang mutlak perlu ini 
iaitu yang paling penting bukan-
lah mengetahui siapakah sesa-
maku, melainkan mengetahui 
dan menyedari siapakah aku ini, 
di sini dan sekarang ini? 

Aku ini sesama dari siapa, 
sehingga aku dapat menjadi 

orang Samaritan yang baik. 
Pengertian Kristian tentang 

s e sama  i n i  be r l aku  bag i           
siapapun, tetapi dalam pelaksa-
naannya kita harus sedar akan 
Kekristianan kita, dan menggu-
nakan sarana-sarana yang terse-
dia bagi kita. 

Khususnya  da lam hidup            
keagamaan, terutama dalam  
perayaan Ekaristi, kita semua 
harus sungguh merasa, bahawa 
kita adalah sungguh sesama, 
sebab kita ini semua bersatu 
dalam Kristus yang satu dan 
sama, dan kita sambut bersama 
di dalam penerimaan Ekaristi. 

Menerima Ekaristi, namun 
tidak menyedari diri untuk ber-
tindak sebagai sesama terhadap 
orang lain, itu bererti kita 
menipu diri kita sendiri, bukan 
seperti orang Samaria yang baik 
hati. —Msgr FX. Hadisumarta 
O.Carm
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Mampukah kita terus mengasihi sesama? 

Identiti denominasi dalam diri 
s a y a  s a n g a t  m e n d a l a m . 

Dilahirkan, dibaptis dan dibesar-
kan sebagai Roman Katolik, 
Roman Katolik sudah menjadi 
identiti kedua saya, ia seperti    
jenama pakaian yang menggam-
barkan keperibadian saya. 

Saya tidak menyesal dengan 
kesan identiti ini, malah, ia telah 
menjadi  dasar kuat ,  bukan         
penghalang, dalam perjalanan 
iman saya.

Ajaran Roman Katolik yang 
diterapkan kepada saya sejak            
kecil, menyebabkan saya mema-
hami dan memasuki ke dalam 
misteri Kristus — Yesus, gereja, 
sakramen-sakramen, Khutbah di 
Bukit. 

Kerana asas-asas ini, saya amat 
bersyukur. Ia juga mengajar saya 
untuk tidak tergesa-gesa menilai 
sesiapa. 

Walau bagaimanapun, ia juga 
mengajar saya (bagi saya agama 
Protestan tidak ada) bahawa pada 
asasnya hanya Roman Katolik 
yang akan pergi ke syurga, baha-
wa Ekaristi Roman Katolik ada-
lah satu-satunya yang menghasil-
kan “kehadiran sebenar” Yesus 
dan Roman Katolik adalah satu-                     
satunya jalan sejati dan benar un-
tuk menjadi Kristian. 

Selain itu, orang bukan Kristian 
(yang tidak dibaptis) tidak akan 
dapat pergi ke syurga, kecuali 
dengan pengecualian yang serius.

Tetapi kemudian,  saya meli-
hat beberapa denominasi Kristian 
lain dan agama dunia menentang         
kenyataan-kenyataan ini dan 

mereka melihat Roman Katolik 
sebagai menyimpang. 

Perkara telah berubah untuk 
saya dan ramai lagi. 

Saya masih seorang Roman Ka-
tolik yang setia, tidak goyah, teta-
pi sekarang saya menjalani iman 
saya dan agama Roman Katolik 
saya dalam persekutuan dengan 
Anglikan, Episcopalians, Protes-
tan, Evangelis, penganut Yahudi, 
dan Muslim, yang semuanya kini 
menjadi rakan iman yang saya 
hargai. 

Pada peringkat hidup saya seka-
rang, saya sangat menghargai 
kebenaran (yang ditegaskan oleh 
Rasul Paulus kepada umat di Ef-
esus) bahawa pada akhirnya ada 
satu Tuhan, satu iman, satu pem-
baptisan, dan satu Tuhan yang 
merupakan Bapa kepada semua, 
dan saya semakin menghargai 
dan bersyukur bahawa kita semua 
yang berkongsi Tuhan yang satu 
ini, juga turut merasakan sakit hati 
yang sama.

Beberapa tahun yang lalu, saya 
bertemu dengan sekumpulan pela-
jar Divinity di Universiti Yale. 
Para pelajar ini datang dari pelba-
gai latar belakang dan denominasi 
Kristian, tetapi berkongsi matla-
mat yang sama; semuanya mahu 
berlatih untuk beberapa jenis 
pelayanan, awam atau ditahbis-
kan, dalam denominasi tertentu 
mereka. 

Dalam sebuah perbincangan 
terbuka, mereka bertanya kepada 
saya beberapa soalan. Terdapat 
dua soalan yang mendominasi 
perbincangan. Yang pertama ada-

lah praktikal, “Bagaimana anda 
mendapat pekerjaan di gereja?” 
Yang kedua berkaitan dengan 
topik artikel ini. Sebilangan pela-
jar bertanya soalan, “Bolehkah 
saya tergolong dalam lebih dari-
pada satu denominasi pada masa 
yang sama? Bolehkah saya menja-
di seorang Evangelis dan Roman 
Katolik pada masa yang sama? 

Bolehkah saya menjadi seorang 
Protestan Evangelikal Roman 
Katolik pada satu masa jika saya 
menghargai aspek dari ketiga-tiga 
tradisi kepercayaan?”

Soalan-soalan ini memang su-
kar dijawab dan soalan mereka 
neninggalkan saya dengan soalan 
saya sendiri, yang saya hadapi 
setiap hari di tempat saya menga-
jar. 

Sekolah Teologi Oblate di mana 
saya mengajar, mempunyai pro-
gram PhD dalam kerohanian yang 
menarik pelajar dari pelbagai de-
nominasi Kristian. 

Pelajar-pelajar ini bersama-
sama dalam kelas yang sama, de-
wan makan yang sama, dan ling-
kungan sosial yang sama selama 
bertahun-tahun mereka belajar di 
sini, semuanya dalam institusi Ro-
man Katolik. 

Dalam masa singkat,  dalam 
beberapa bulan dan bukannya 
bertahun-tahun, semasa mereka 
belajar, berdoa, bersosial, dan 
berkongsi antara satu sama lain 
akan cita-cita dan perjuangan ber-
sama mereka, isu-isu denominasi 
pada dasarnya hilang.

Tiada siapa yang peduli dengan 
denominasi seseorang. Bukan ker-
ana mereka memperlekehkan atau 
beberapa identiti asal denominasi 
lebur begitu sahaja. Ini tidak ber-
laku. 

Sebaliknya — dalam sepuluh 
tahun kami mengadakan program 
ini, tidak seorang pun pelajar yang 
telah bertukar atau menyertai ke 
denominasi lain.

Walau bagaimanapun, pandan-
gan mereka terhadap denominasi 
lain dan denominasi mereka sendi-
ri telah berubah; pada dasarnya, ia 
telah diperluaskan. Mereka lebih 
menghormati  denominasi satu 
sama lain, dan lebih daripada itu. 

Apabila pelajar ini memberi 
tumpuan kepada kerohanian, 
mereka mendapati ia dapat mem-
bawa mereka menyokong secara 
afektif kepada denominasi lain, 
sambil menghargai denominasi 
mereka sendiri.

Pengajaran penting di sini ada-
lah: terdapat persekutuan dan 
keintiman dalam iman yang boleh 

kita miliki antara satu sama lain, 
dan sokongan afektif yang boleh 
kita berikan antara satu sama lain 
yang terletak di luar perbezaan de-
nominasi kita. 

Dengan belajar bersama dan 
berkongsi kepercayaan yang sama 
(yang berbeza dengan denomi-
nasi) kita menyedari bahawa apa 
yang biasa kepada kita adalah 
jauh lebih besar (dan lebih pent-
ing) serta mengurangkan perha-
tian kepada apa yang memisahkan 
kita. Kami juga menyedari baha-
wa kita semua mempunyai sakit 
hati yang sama.

Lebih-lebih lagi, ini bukan 
sekadar pengalaman yang jarang 
berlaku di beberapa sekolah aga-
ma.  Malah, ia juga membimbing 
pelajar mengalami pengalaman 
Kristian biasa.

Jadi mengapa bersikap preju-
dis antara satu sama lain? Men-
gapa kita lebih mempertahan-
kan kekhususan denominasi kita 
sendiri daripada menjadi proaktif, 
menghormati dan merangkul ke-
percayaan yang sama, di mana ini 
boleh dilakukan tanpa mengan-
cam denominasi kita sendiri dan 
eklesiologi yang berbeza.

Ini bukanlah jemputan untuk 
bergerak ke arah sinkretisme yang 
tidak kritis, yang membutakan di-
rinya kepada perbezaan denomi-
nasi yang tulen, tetapi untuk lebih 
dan lebih lagi memeluk semua 
saudara dan saudari kita dalam 
iman, dan bukan di kalangan de-
nominasi kita sahaja. — Hakcipta 
Terpelihara 1999-2022 @ Fr Ron 
Rolheiser 
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Berkat Tuhan tidak terbatas

Retret pengutusan KEP-2, 
bawa tema Yesus Pewarta Injil 

PAPAR: Kursus Evangelisasi Peribadi 
(KEP) Angkatan 2 Sabah dengan tema 
Yesuslah Jalan, Kebenaran dan Kehidupan 
(Yoh 14:6) berlangsung selama 4 bulan se-
cara maya, diakhiri dengan Retret Pengutu-
san yang bertema, Yesus Pewarta Injil pada 
10-12 Jun.

141 orang peserta dari Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu, Keningau, Keuskupan 
Sandakan dan Keuskupan Agung Kuala 
Lumpur diutus pada Misa penutup Retret 
Pengutusan KEP Sabah Angkatan 2 di Pusat 
Retret FSIC Pace Bene Purak, Papar.

Misa Pembukaan retret dipimpin oleh 
Uskup Agung John Wong dan dibantu oleh 
Fr. Nicholas Stephen serta Fr. Yohanes          
Suradi.  

Dalam homilinya, Uskup Agung John 
mengingatkan para peserta agar meman-
tapkan hubungan dengan Yesus demi men-
jadi pewarta Khabar Sukacita Tuhan melalui 
perbuatan dan kesaksian kita. 

Prelatus itu juga mengingatkan para pe-
serta menggunakan Alkitab untuk pemanta-
pan dan kesegaran iman. 

Sepanjang tiga hari retret, para peserta 
disentuh oleh Tuhan secara peribadi melalui 
sesi-sesi perkongsian dari Tim KEP Bogor, 
sesi-sesi katekesis, serta berpeluang men-
erima Sakramen Pertobatan dan sesi kaun-
seling bagi mereka yang memerlukan.

Pada Misa Pengutusan, Fr                                             
Nicholas Stephen selaku Penasihat Pengan-
jur KEP 2, mewakili Uskup Agung John 
Wong memimpin perayaan Ekaristi ini.

Turut hadir ialah tujuh orang tenaga          
pengajar KEP dari Keuskupan Bogor,                                                                  
Indonesia iaitu Romo Yohanes Suradi,                                   
Yacobus Ngadinun, Anthonius Toni Wahyu, 
Titus Dwi Untoro, Adrianto Budiarsa, 
Petrus Agung dan Hanrykus Kurniawan. 
Tujuh orang tenaga pengajar KEP ini telah          
menyampaikan ceramah yang luar biasa 
sepanjang retret tersebut.  

KEP kali kedua ini dianjurkan oleh 

Komisi Kateketikal Keuskupan Agung Kota          
Kinabalu yang diketuai oleh Sr Dariah Ajap 
FSIC, Pengerusi Penganjur KEP-2.

Inagurasi/Penyampaian Sijil bagi mereka 
yang telah diutus akan diadakan di Catholic 
Archdiocesan Centre, Kota Kinabalu pada 
24 Julai yang bakal disempurnakan oleh 
Uskup Agung John Wong. — oleh Avail 
Olga 

Perkongsian:
Berikut adalah perkongsian dari sebahagian 
para peserta KEP-2:

“Sepanjang menghadiri KEP-2 ini, cara 
pandang saya tentang tanggungjawab iman 
semakin matang. Secara keseluruhan, per-
asaan saya berkobar-kobar untuk menunai-
kan tanggungjawab iman saya dan untuk 
memuliakan nama-Nya. Yang paling pent-
ing, KEP membantu dalam pembentukan 
rohani  saya sekarang ini.” — Isaac Alfred

“Melalui 10 Bab yang saya pelajari dalam 
KEP-2, saya dapat lebih mengenali Yesus 
dan erti pelayanan. Saya juga disedarkan 
dengan satu frasa yang terdapat dalam buku 
“Misi Evangelisasi” iaitu “Gereja Katolik 
adalah  raksasa penginjil yang sedang terti-
dur, Gereja Katolik memiliki tradisi, struk-
tur dan umat, tetapi tidak mempunyai api!” 

Saya juga sangat bersyukur kerana diberi-
kan hadiah yang sangat bererti iaitu Alkitab 
yang berisi kebenaran dan keselamatan. 

Akhir kata, saya sangat diinspirasikan 
oleh sabda Tuhan, Jangan takut untuk mem-
beritakan Injil, Aku akan sentiasa menyer-
taimu…”  — Valentina 

“Saya mendapat dua ‘P’ yang hebat se-
masa KEP-2 iaitu Pembaharuan dan Pe-
neguhan Iman.

“Kursus ini menyedarkan saya untuk 
memikul tugas penginjilan, tetapi sebelum 
itu, pertama-tama iman saya harus sentiasa 

menjalani proses Pembaharuan dan Pe-
neguhan. 

“KEP-2 juga telah membangkitkan kem-
bali semangat “Sukacita Injil” di dalam diri 
saya sebagai seseorang yang menghidupi 
panggilan hidup religius…” — M. Venessa

“Banyak persoalan saya yang terjawab 
dalam sesi-sesi ceramah yang disampaikan 
oleh tenaga pengajar.  Saya juga diteguhkan 
dalam pelayanan dan lebih yakin apabila 
memberi perkongsian kepada orang lain…” 
— Lea

“Saya percaya pembentukan iman sema-
sa KEP-2 akan membantu saya untuk mel-
akukan pewartaan Injil dengan lebih teratur 
dan efektif khususnya dalam menerapkan 
lima langkah proses evangelisasi…mem-
beri kesedaran betapa pentingnya menjadi 
saksi Yesus yang benar-benar mengalami 
Yesus yang hidup dalam kehidupan seorang 
Katolik.” — Athanasius Jinilis

Soalan: Saya pernah mendengar rungutan 
rakan bahawa “yang kaya makin kaya, yang 
miskin makin miskin”. Ada juga keraguan di 
hati saya apabila melihat orang yang tidak per-
nah ke Gereja tetapi masih hidup mewah. 
Mengapa demikian? Bukankah Tuhan            
menyayangi umat manusia tanpa terkecuali? 

Jawaban: Pertama, usah terlalu curiga dengan 
sesiapa pun yang memperoleh harta melimpah. 
Jangan sampai kita jatuh dalam dosa kerana        
mengadili orang lain dan menjadi curiga hanya 
dari penampilan luar. 

Kedua, ungkapan ‘yang kaya semakin kaya, 
yang miskin semakin miskin”, sering menunjuk 
pada sistem dunia sekarang ini. 

Dalam kenyataan dunia ini,  perolehan 
memang seringkali tidak lurus atau adil          
berbanding kerja keras yang telah dilakukan.  

Akibat sistem ini ada pihak yang mendapat 
untung, misalnya kerana hasrat dunia akan 
kecantikan dan keelokan, atau kerana dunia 
rindu akan kejenakaan,  seseorang mendapat 
keuntungan dengan membuat orang lepas dari 
ketegangan. 

Yang lain pula bertuah kerana hidup dalam 
relasi yang baik: misalnya mempunyai modal 
untuk berniaga, mempunyai keluarga baik dan 
kaya, memiliki kecerdikan untuk dimanfaatkan 

dan sebagainya. 
Tentu sahaja ada orang-orang yang memang 

berusaha sungguh-sungguh, mampu memanfaat-
kan peluang dengan kreatif dan kerana itu 
berkembang, ditambah pula dengan kematangan 
emosional dan sosial yang baik.

Ketiga, sistem itu tidak selalu adil dan memi-
hak orang miskin. Ada orang yang tidak bias 
mengikuti sistem dunia ini, sehingga tersingkir 
dari perkembangan dan proses ekonomi. 

Dalam Evangeli Gaudium, Sri Paus Fransiskus 
banyak menegur orang-orang seperti ini, teruta-
m a  a k i b a t  s i s t e m  e k o n o m i  y a n g                         
‘mengecualikan’, yang menyingkirkan orang-
orang yang tidak relevan. 

Orang-orang seperti ini tersingkir, bukan kera-
na  dieksploitasi atau ditindas, melainkan kerana           
ketinggalan dan tidak ambil bagian dari perkem-
bangan. 

Lebih sengsara lagi nasib mereka, mereka 
cepat beralah dan putus asa dari orang yang         
serakah dan tak mau peduli. Seruan mereka tidak 
mampu menggerakkan belaskasih pada hati 
orang yang mendengarnya.

Siapakah yang mendapat rahmat disini: yang 
kaya atau miskin? Tentu rahmat tidak boleh 
dibatasi hanya pada keuntungan material belaka. 
Kekayaan material dapat menjadi awal rahmat, 
tetapi sebaliknya boleh menjadi penghambat 

rahmat. 
Tuhan juga meminta kita mengatasi ragi        

kerakusan dan di satu pihak, Dia juga mahu kita 
bersahabat dengan mammon untuk memperoleh 
hidup. 

Rahmat sejati membuat orang beriman dapat 
berbahagia dalam keadaan terpuruk sekalipun. 
Di situlah kita mengerti sabda bahagia Tuhan: 
“Berbahagialah mereka yang miskin.”

Rahmat Tuhan memperteguh kemampuan kita 
untuk mengupayakan hal-hal duniawi, membuat 
kita tidak melupakan cinta kasih dan kepedulian 
kepada sesama. 

Rahmat menghasilkan buah-buah Roh dalam 
setiap sisi hidup, sehingga budi dan kemampuan 
manusiawi dimurnikan untuk hidup yang kekal. 

“Kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang 
tidak akan dimakan ngengat dan didekati pen-
curi.” 

“… apakah gunanya orang memiliki dunia ini, 
kalau ia kehilangan nyawanya.” Ajakan ini ber-
laku baik bagi semua orang, kaya maupun 
miskin. 

Menarik sekali ungkapan Sri Paus Fransiskus 
dalam Laudato Si untuk mengingatkan kita pada 
bahaya ketamakan: “Bagi kita seringkali sedikit 
bererti banyak.” Itulah berkat rahmat. Disitulah 
sayangnya Tuhan. —  Gregorius Hertanto 
MSC, hidupkatolik.com



4 HERALD 10 Julai, 2022BAHASA MALAYSIA

Sahabat kecil Yesus
Hello adik-adik,

Apa khabar? Setiap hari, kita pasti 
berjumpa dengan orang yang tidak 
kita kenali bukan? Mungkin ketika 
adik-adik mengikut ibu bapa membeli 
belah atau ke taman permainan, ada 
ramai orang yang tidak kita kenali.
Begitu juga di Gereja, mungkin, 

ada wajah-wajah yang biasa kita 
lihat tetapi kita masih tidak begitu 

mengenal nama orang itu. 
Lebih-lebih lagi pada masa seka-

rang, tercetusnya jenayah pencu-
likan kanak-kanak menyebabkan ibu 
bapa enggan membiarkan kita ber-
cakap dengan orang yang tidak dike-
nali.
Langkah ini sememangnya baik 

tetapi ia bukan alasan bagi kita 
untuk berkenalan atau berbuat baik 
khususnya mereka yang memerlukan.

Kisah orang Samaria yang baik 
hati dalam Injil pada hari ini adalah 
dorongan kepada kita untuk sentiasa 
membantu mereka yang dalam kes-
usahan.
Mungkin adik-adik tertanya-tanya, 

bagaimana mahu membantu orang 
yang tidak dikenali, bagaimana kalau 
orang itu berpura-pura sahaja? 
Ingatlah bahawa Yesus telah  

mengutus Roh Kudus kepada kita. 

Bermohonlah kepada Roh Kudus 
untuk membimbing kita dalam 
melakukan kebaikan dan melindungi 
kita daripada mereka yang berniat 
jahat. 
Semoga adik-adik berani dan ber-

semangat murah hati seperti orang 
Samaria dalam Injil hari ini. 

Salam Sayang
Auntie Melly

PERINTAH
TAURAT
SUARA

BERBALIK
BERPEGANG
KETETAPAN

HATI 

JIWA
TULIS
JIWA 

CARI PERKATAAN TERSEMBUNYI

Bantu Orang Samaria ini mencari jalan agar dia 
dapat menolong pemuda yang dipukul teruk oleh 
seorang perompak. 

v Baca kisah menarik Orang Samaria yang 
Baik Hati dalam Injil Lukas 10:25-37.
v Gunting dan susun semula petikan Injil 
tersebut. Lekatkan susunan yang betul 
pada ruangan yang disediakan. 
v Kemudian baca kisah ini dengan keluarga 
atau rakan-rakan adik-adik. 
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TELUPID: Seramai 46 orang pela-
jar PMG yang sepatutnya menerima 
sakramen Ekaristi pada tahun lalu 
tetapi tertangguh akibat pandemik 
Covid-19 akhirnya menerima sakra-
men tersebut pada tahun ini semasa 
Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. 

Kesemua mereka yang ditemani oleh 
ibu bapa masing-masing hadir ke Misa 
Kudus yang diselebrankan oleh Fr 
Christopher Ireneus, Paderi Paroki St. 
Martin, Telupid pada 19 Jun 2022 yang 
lepas.

“Banyak mukjizat Ekaristi yang ter-
jadi di seluruh dunia. Tuhan Yesus 
sungguh-sungguh hadir dalam                      
perayaan Ekaristi.”

“Kita selalu lupa akan kehadiran 
Tuhan dalam Ekaristi sehingga kita         

menganggap menyambut Tubuh 
Kristus setiap minggu sudah menjadi 
perkara biasa atau rutin sahaja.”

“Kita sering kali menuntut atau men-
cari mukjizat dalam hidup kita sehing-
ga terlupa bahawa mukjizat terbesar 

adalah Ekaristi yang kita sambut yang 
memang selayaknya kita hormati.” De-
mikianlah kata-kata yang disampaikan 
oleh paderi dalam homilinya.

Selain itu, Fr Christopher turut me-
nekankan bahawa pemahaman anak-

anak tentang Ekaristi dan perjalanan 
iman mereka adalah tanggungjawab 
ibu bapa yang perlu digalas selaku 
katekis pertama bagi anak-anak. 

Ibu bapa berperanan besar dalam 
memupuk iman dan kepercayaan 
anak-anak agar iman mereka terus 
berkembang. 

Hal ini sangat bertepatan dengan 
tema Minggu Katekatikal tahun ini 
iaitu, “Hidup Keluarga, Jalan Menuju 
Kekudusan”.

Sebelum mengakhiri perayaan Misa 
Kudus, paderi mengucapkan terima 
kasih kepada semua pembimbing dan 
semua yang terlibat, kerana telah ber-
tungkus-lumus mempersiapkan anak-
anak PMG  untuk menerima Sakramen 
Ekaristi ini. — SOCCOM Telupid

Gereja rapatkan jurang 
kaum muda urban dan desa 

Kristus di dalam Ekaristi menjadikan kita kudus 

MYAUNGMYA: Sebuah 
paroki di Myanmar barat 
meningkatkan upaya un-

tuk mengatasi kemiskinan dan 
mempromosikan interaksi sosial di 
kalangan kaum muda dari bandar 
yang kaya dan belia dari desa-desa 
miskin.

Gereja Hati Kudus di Myaungmya, 
di bawah naungan Keuskupan Pathein,            
menganjurkan pertemuan yang dihadiri 140 
orang muda pada penghujung bulan lalu yang 
bertujuan mewujudkan ikatan di antara yang 
kaya dan yang miskin, kata Fr Bosco Aung 
Tun Lay, penganjur acara itu.

Para peserta yang menyertai acara itu, gem-
bira mengikuti semua sesi, termasuk muzik, 
tarian serta renungan, katekesis dan berdoa 
bersama. 

Fr  Bosco  mengatakan program itu mem-
bantu para pemuda dari desa mengatasi rasa 
kurang yakin mereka. 

“Disebabkan status ekonomi mereka (mis-
kin), kaum muda yang tinggal di desa-desa 
berasa janggal dengan mereka yang tinggal 
di kota meskipun mereka berasal dari paroki 
yang sama,” kata paderi itu. 

“Setelah bertemu dan bekerja sama, mere-
ka menjadi lebih bersahabat dan terbuka satu 
sama lain tanpa rasa rendah diri. Mereka                                                 
merasa lebih yakin selepas berbicara dan 
saling mendengar perkongsian iman satu 
sama lain,” tambahnya.

Para peserta juga mengatakan program itu 
membantu mereka untuk saling belajar den-
gan lebih baik dan menyingkirkan prasangka.

Salah seorang belia dari desa pedalaman, 

Celestine mengatakan, “Pada mulanya saya 
sangat segan dengan para belia dari bandar 
meskipun kami dari paroki yang sama, se-
hingga saya segan dan tidak dapat menari ma-
hupun menyanyi.”

“Sekarang, saya menjadi sangat bersahabat 
dengan mereka dan tidak lagi berasa segan 
atau rendah diri dengan mereka,” katanya 
dengan gembira kerana mendapat ramai ra-
kan dari bandar. 

Goreti Poe Lay, mengatakan dia senang ter-
pilih menjadi anggota komiti eksekutif belia 
Gereja mengongsikan, “Tidak ada rasa ren-
dah diri dan malu di antara kami. Kami dapat 
berinteraksi, berdoa bersama dan berkongsi 
pengalaman iman antara satu sama lain. Kami 
lebih ramah dan lebih dekat satu sama lain 
dari sebelumnya,” ujar Goreti. 

Gereja juga berupaya mengatasi jurang 
kaum muda melalui kegiatan sosial dan bu-

daya, kata Fr Bosco. 
Pada masa ini, kata imam itu, paroki se-

dang membantu 35 orang muda untuk belajar 
muzik sebagai sebahagian program integrasi 
sosialnya. 

Keutamaan paroki adalah mengatasi 
kemiskinan di antara kanak-kanak dan remaja 
di wilayah tersebut.

Kanak-kanak yang hidup dalam kemiski-
nan menjadi perhatian utama bagi hierarki 
dan aktivis sosial di wilayah tersebut. 

Wilayah Ayeyarwady, yang mencakup 
Keuskupan Pathein, termasuk di antara lima 
negeri yang menampung sekitar 60 peratus 
kanak-kanak miskin di Myanmar, menurut 
UNICEF.

Wilayah-wilayah lain yang dilanda 
kemiskinan adalah di negeri Shan, iaitu dae-
rah Rakhine dan Magway.

Sebuah kajian pasca Covid-19 yang diada-

kan oleh UNICEF mendapati 36.4 peratus 
kanak-kanak miskin di Myanmar tinggal di 
daerah miskin, berbanding 15.4 peratus di 
daerah perkotaan.

Data Bank Dunia menunjukkan konflik 
yang sedang berlangsung dan pandemik telah 
memicu kenaikan 2.2 peratus pengangguran 
di Myanmar, mendorong jutaan keluarga ke 
dalam jurang kemiskinan.

Gereja di Myaungmya adalah salah satu 
paroki tertua di wilayah tersebut. Agama Ka-
tolik hadir di sana sejak tahun 1848 berkat ke-
datangan misionari Eropah. 

Misionari asing terakhir yang melayani 
paroki itu adalah Fr Martin Narbitz MEP 
(Serikat Misi Asing Paris) dari Perancis, yang 
tiba tahun 1947 dan membangun gereja saat 
ini.

Gereja Hati Kudus memiliki sekitar 5,400 
umat Katolik. — UCA news
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Bumi akan tenggelam jika tidak ada 
pertobatan ekologi
LISBON, Portugal: Tidak ada solusi 
inovatif yang cukup untuk meng-
hentikan polusi dan melindungi 
kehidupan biota laut dari bencana 
buatan manusia kecuali jika manu-
sia benar-benar berubah dan belajar 
untuk mengembangkan ‘sebuah re-
lasi baru’ dengan lautan, kata para 
pemerhati alam sekitar Katolik.

“Jika kita tidak merasakannya 
dalam hati, tidak masalah seberapa 
banyak atau seberapa sedikit yang 
kita miliki di saku kita. Kita tidak 
akan berubah,” kata Fr Pedro Wal-
pole SJ, Koordinator Global untuk 
Ecojesuit, sebuah jaringan ekologi 
global para Yesuit dan rakan sekerja. 

“Perubahan, seperti yang terus 
kita dengar dari orang muda masa 
ini, harus sekarang, bukan 30 tahun 
dari sekarang. Kita memerlukan pe-
rubahan sekarang,” kata paderi itu, 
yang juga direktor Environmental 
Science for Social Change (ESSC) 
yang berpusat di Filipina.

Paderi Yesuit itu berbicara dalam 
acara Konferensi Tentang Lautan  
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
di Lisbon, Portugal.

Konferensi PBB bertajuk “Save 
Our Ocean, Protect Our Future” di-
adakan pada 27 Jun hingga 1 Julai, 
dengan fokus pada penyelesaian-
penyelesaian berasaskan  sains dan 
inovatif untuk melindungi laut.

Sementara itu, acara yang dibi-
aya oleh Gereja berjudul “Oceania 
Talanoa: Faith, Indigenous, and 
Nature’s Moana Shaping and Safe-
guarding Innovations of the Sea,” 
diadakan pada 28 Jun dan disiarkan 
langsung. 

Fr Walpole menjelaskan bahawa 
kesihatan lautan sangat penting bagi 
kesihatan semua spesies, terutama 
manusia. Oleh itu,semua harus men-
jaganya.

Merujuk pada data PBB, paderi 
itu mengatakan lautan menghasil-
kan 50 peratus oksigen yang kita 

hirup, dan menyerap 25 peratus dari 
semua emisi karbon dioksida. Ham-
pir 2.4 juta orang tinggal dalam jarak 
60 batu (96 kilometer) dari pantai.

Laporan kaji selidik menunjuk-
kan lautan telah menderita akibat 
polusi, manakala pemanasan global 
yang disebabkan oleh perubahan 
iklim menyebabkan permukaan laut 
naik. 

Para konservasionis mengang-
garkan manusia membuang sekitar 
lapan juta metrik tan plastik ke laut 
setiap tahun, yang merosak terumbu 
karang dan membahayakan ribuan 
spesies.

“Kita memerlukan hubungan 
baharu, tetapi jika para konsumen 
tidak peduli dengan kenyataan itu, 
kita akan tenggelam,” kata Fr Wal-
pol.

Uskup Agung Peter Loy Chong 
dari Keuskupan Agung Suva, Fiji 
memperingatkan para peserta ten-
tang kepentingan memahami “per-

tobatan ekologi”.
Dalam ensiklik alam ciptaan 

Tuhan, Laudato Si’, Sri Paus Fran-
siskus mengajak semua orang 
untuk melakukan “’pertobatan 
ekologi,’ di mana sahutan terhadap                      
perjumpaan mereka dengan Yesus 
Kristus harus terungkap mela-
lui hubungan mereka dengan alam 
sekitar,” kata prelatus itu.

Uskup Agung Chong, ketua Fed-
erasi Konferensi para Uskup  Os-

eania, mengatakan: “Bahasa apa 
yang dapat sampai ke hati orang dan 
kemudian membawa perubahan? 
Perubahan bermula  dari hati. Jika 
ada bahasa yang dapat mencapai 
hati, maka anda dapat melihat peru-
bahan yang akan membawa kebai-
kan untuk semua.”

Acara ini juga menampilkan 
berbagai kesaksian emosional dari 
orang-orang yang hidupnya diben-
tuk oleh lautan.

Konferensi fizikal 
pertama tentang LGBTQ 

Sri Paus bakal lantik wanita isi 
Jabatan dalam Dikasteri untuk Uskup
VATIKAN: Dalam satu wawan-
caranya dengan Reuters, Sri Paus 
Fransiskus memberitahu ren-
cananya untuk memperluas per-
anan wanita di dalam Kuria Roma. 

Beliau mengumumkan niatnya 
untuk melantik dua orang wanita 
ke Dikasteri yang membantu Sri 
Paus dalam pemilihan uskup.

Bapa Suci membuat kenyataan 
itu dalam sebuah wawancara den-
gan Koresponden Senior Philip 
Pullella, sebagai menjawab per-
tanyaan tentang kehadiran wan-
ita di Vatikan; yang dinyatakan  
dalam Konstitusi Apostolik baha-
ru, Praedicate Evangelium. 

Konstitusi ini membahas ten-
tang Dikasteri (jabatan Vatikan) 
yang dapat dipercayakan kepada 
seorang lelaki atau wanita awam 
pada masa depan. 

Bapa Suci mengatakan beliau 
akan melantik wanita ke Dikasteri 
untuk Uskup.

“Saya terbuka jika ada kesem-
patan. Pada masa ini, dua orang 
wanita akan masuk dalam Kon-
gregasi Uskup, dengan tugas un-

tuk memilih uskup. Dengan ini,                                                                 
segalanya terbuka sedikit-sedikit.”

Bapa Suci menambah  bahawa 
pada masa hadapan, kemungki-
nan orang awam dapat dilantik 
untuk memimpin jabatan Vatikan 
tertentu seperti Dikasteri untuk 
Awam, Keluarga dan Kehidupan, 
Dikasteri untuk Kebudayaan dan 
Pendidikan, atau Perpustakaan 
Apostolik Vatikan.

Beberapa wanita telah me-
megang posisi tingkat tinggi di 
Vatikan, termasuk Barbara Jatta, 
direktur wanita pertama Muzium 
Vatikan; Nataa Govekar, Direktor 
Pejabat Teologi-Pastoral Dikasteri 
Komunikasi; dan Cristiane Mur-
ray, wakil direktor Pejabat Akh-
bar  Takhta Suci, yang semuanya 
dilantik oleh Sri Paus Fransiskus. 
— media Vatikan 

MANILA: Lebih 200 uskup dan 
klerus bergabung dengan umat 
awam dari pelbagai keuskupan 
bagi mengikuti konsultasi sinode               
nasional di Filipina yang antara 
lain menekankan usaha memerangi 
ketidak adilan dalam sosial-ekono-
mi. 

Konsultasi Sinode Nasional di 
Kota Tagaytay, Manila, berlang-
sung pada 4-7 Julai. 

Semasa pertemuan itu, para 
klerus dan umat awam membin-
cangkan keprihatinan Gereja Kato-
lik pada zaman moden ini. 

Bapa Suci Fransiskus telah 
mendeklarasikan Sinode tentang 
Sinodaliti, sebuah proses konsul-
tasi global selama dua tahun yang 
berusaha mendengar dan berdialog 
dengan umat Katolik di keuskupan-

keuskupan di seluruh dunia. 
Uskup Kaloojan, Msgr Pablo Vir-

gilio David, Ketua Konferensi para 
Uskup Filipina, mengatakan ba-
hawa sinode memberi kesempatan 
kepada para klerus dan umat Kato-
lik mengenal pasti hal-hal yang me-
mecah Gereja Katolik di Filipina, 
seperti “ketidakpedulian terhadap 
yang miskin dan yang terabai.”

Prelatus itu juga mendesak umat 

Katolik untuk menghadapi tiga isu 
yang menjadi keprihatinan Gereja 
Katolik dalam masyarakat Filipina 
masa ini iaitu berani menghadapi 
Ketakutan, Luka dan Kebutaan 
kita.

Rafael Cruz, salah seorang peser-
ta dari Manila, mengatakan, “dalam 
sinode ini, saya melihat sejumlah 
uskup yang berjuang tujuan orang 
miskin.” — ucanews.com

Memerangi ketidakadilan jadi fokus pembahasan 
sinode di Filipina

NEW YORK: Lebih 200 orang 
dari seluruh Amerika Syarikat 
(AS), Kanada, England, Itali, Co-
lombia dan Uganda berkumpul 
pada 24-25 Jun di Kota New York 
untuk menghadiri sebuah konfer-
ensi yang membahas tentang pe-
layanan untuk kumpulan Lesbian, 
Gay, Biseksual, Transgender dan 
Queer (LGBTQ) beragama Kato-
lik.

Ini tercatat sebagai pertemuan 
tatap muka pertama yang memba-
has tema tersebut.

“Mereka adalah para teologi dan 
penulis; guru sekolah menengah 
dan profesor perguruan tinggi; pas-
tor dan pemimpin awam paroki; 
ibu dan bapa; orang gay, biseksual, 
lesbian dan transgender – mereka 
semua berasal dari Gereja yang 
sama,” kata Fr James Martin, SJ.

Fr Martin yang juga editor utama 
majalah America dan penyokong 
utama laman web outreach.faith, 
yang menyediakan berita dan sum-
ber bagi LGBTQ beragama Kato-
lik, keluarga mereka dan orang-
orang yang melayani mereka.

Tujuan konferensi, yang di-
adakan di Gereja St Paulus Rasul 
dan di kampus Lincoln Center di 
Universiti Fordham, “adalah untuk 
membentuk komuniti, berkongsi 
praktik terbaik dan beribadah ber-
sama,” kata Fr Martin. 

Konferensi itu dibuka dengan 

pembicara utama pada 24 Jun 
oleh Uskup John E. Stowe dari 
Keuskupan Lexington, Kentucky, 
yang seluruh pesannya tertuju ke-
pada orang-orang LGBTQ: “Saya 
mencintai anda.”

Pada 25 Jun, pembicara utama, 
Fr Bryan Massingale, seorang pro-
fesor teologi dan etika sosial di 
Universiti Fordham di New York 
menyampaikan sesi, “Cabaran  
profetis” bagi Gereja untuk meli-
hat isu LGBTQ “sebagai tidak ter-
pisah dari ras dan warna kulit.”

Sr Jeannine Gramick dari Kon-
gregasi Para Sister Loretto, yang 
telah terlibat dalam pelayanan 
LGTBQ selama lebih dari 50 tahun 
dan merupakan pendiri bersama 
New Ways Ministry, menjadi pem-
bicara utama menjelang penutupan 
konferensi itu. Dia mengatakan 
kepada peserta bahawa perubahan 
substantif di dalam Gereja sudah 
mulai muncul secara perlahan.

Dalam sesi-sesi lain, para panelis 
membahas topik-topik seperti pe-
layanan LGBTQ di paroki-paroki; 
pelayanan keluarga-keluarga yang 
memiliki anggota LGBTQ; peker-
jaan di institusi-institusi Katolik; 
pelayanan dengan orang-orang 
Transgender; masalah LGBTQ 
dan kesihatan mental; teologi dan 
orang-orang LGBTQ; dan “Pel-
angi Katolik: Ras, Etnik  and In-
terseksionaliti.” — media Vatikan

Klerus dan umat awam di Filipina menghadiri konsultasi sinode nasional 
yang berlangsung di Tagaytay pada 4-7 Julai. Gambar: UCA news.

Bapa Suci bersama Sr Raffaella 
Petrini FSE, Setiausaha Pejabat 
Pemerintahan Vatikan. Gambar: 
Media Vatikan. 



St. Bonaventure dilahir-
kan pada tahun 1221 di 

Tuscany, Itali dan dibaptis 
dengan nama Yohanes. 

Bonaventure bergabung 
dengan Ordo Fransiskan. 
Pada  ke t ika  i tu ,  S t 
Fransiskus dari Assisi yang 
mendirikan Ordo Fransiskan, masih hidup keti-
ka Bonaventura lahir.

Sebagai  seorang biarawan muda, 
Bonaventure belajar di Universiti Paris di 
Perancis dan menjadi seorang penulis tentang 
hal-hal ketuhanan yang hebat sehingga orang 
menggelarkannya  sebagai  “Doctor 
Seraphicus”. Seraphicus bererti seperti malai-
kat.

Salah seorang sahabat Bonaventure yang ter-
kenal ialah St Thomas Aquinas. Thomas bertan-
ya kepada Bonaventure dari mana dia mendapat 
inspirasi? Bonaventure menunjuk sebuah salib 
besar yang selalu ada di atas mejanya. “Dialah 
yang mengatakan segala-galanya kepadaku. 
Dialah satu-satunya Guru-ku.” 

Bonaventure juga pernah menulis kisah 
hidup Sto Fransiskus dari Assisi dengan penuh 
semangat, disaksikan sendiri oleh St Thomas. 

Pada tahun 1265, Sri Paus Klemens IV ingin 
melantik Bonaventure sebagai Uskup Agung 
tetapi Bonaventure menyatakan keberatannya 
namun beliau bersetuju untuk menjadi pembe-
sar umum Ordo Fransiskan. Tugas berat ini 
dilaksanakannya selama 17 tahun. 

Pada tahun 1273, Beato Sri Paus Gregorius X 
melantik Bonaventure menjadi Kardinal. 
Kardinal Bonaventure memberikan bantuan 
yang amat besar kepada Sri Paus semasa 
Konsili Lyon 1274. 

Bonaventure wafat secara mendadak pada 14 
Julai 274 dalam usia 53 tahun. Bapa Suci bera-
da di sisinya ketika beliau wafat. Bonaventure 
dinyatakan santo pada tahun 1482 oleh Paus 
Sixtus IV. Pada tahun 1588, Sri Paus Sixtus V 
memberinya gelar Pujangga Gereja.

Kenali 
Santo Anda 
Sto Bonaventure

~ 15 Julai ~
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Gunung Karmel adalah se-
buah gunung di dataran 

Galilea. Gunung Karmel men-
jadi terkenal pada zaman nabi 
Elia, nabi yang hidup sebelum Kristus dilahir-
kan. 

Kitab Pertama Raja-Raja bab 18 mengisah-
kan bagaimana Elia dengan berani menghadapi 
450 nabi dewa palsu Baal. Melalui doa-doanya, 
Elia membuktikan bahawa Tuhan Elia-lah yang 
sungguh benar.

Berabad-abad kemudian, sekitar tahun 1200-
an, sekumpulan biarawan Eropah mulai tinggal 
di Gunung Karmel. Mereka menghormati Maria 
Bonda Tuhan sebagai Santa Perawan Maria dari 
Gunung Karmel. 

Oleh itu, orang mulai menyebut mereka se-
bagai para biarawan dari Santa Perawan Maria 
Gunung Karmel. Itulah asal mula terbentuknya 
Ordo Karmel. 

Sri Paus Honorius III menyetujui regula (per-
aturan) Ordo Karmel pada tahun 1226. St Simon 
Stock, dari England, menjadi Superior seluruh 
Karmel pada tahun 1247. 

Pada 16 Julai 1251, Bonda Maria                                 
menampakkan diri kepada St Simon serta mem-
berinya skapular coklat. Bonda Maria menjan-
jikan perlindungannya kepada mereka semua 
yang mengenakan jubah Karmel yang terberkati.

Banyaknya mukjizat yang terjadi merupakan 
bukti kebenaran kata-kata Sang Perawan. St Si-
mon Stock wafat di Bordeaux, Perancis pada 
tahun 1265. 

St. Perawan Maria 
dari Gunung Karmel 

~ 16 Julai ~ 

KOTA KINABALU: “Terima kasih Sabah 
di atas keprihatinan dan cinta. Kerana kalian 
meletakkan kasih dan Tuhan di tempat per-
tama, maka pada hari ini, kita mendapat em-
pat orang Friar baharu tertahbis. Kami, para 
Fransiskan, berjanji untuk melayani anda 
semua,” kata Friar Derrek Yap, Penguasa 
Fransiskan Serantau Malaysia-Singapura-
Brunei semasa Upacara Pentahbisan empat 
orang Friar baharu, di Katedral Hati Kudus, 
Kota Kinabalu.

Pada 2 Julai 2022, Friar Gerald Terence 
dan Crispus Mosinoh dari Sandakan, Friar 
Sixtus Pitah dari Lahad Datu dan Friar Cos-
mas Francis dari Tambunan, telah ditahbis 
ke jabatan imamat oleh Uskup Agung John 
Wong.

Turut hadir dalam perayaan Ekaristi ini 
ialah Friar Philip Miscambel, Minister Pro-
vincial OFM untuk Australia, New Zealand, 
Singapura dan Malaysia, para paderi dan 
religius OFM dari Singapura, Filipina dan 
Indonesia, para paderi Keuskupan di Sabah, 
religius tempatan dan kaum awam. 

“Anak-anak ku, kini anda telah dinaik-
kan ke jabatan imamat. Anda harus berjuang 
menyampaikan ajaran-ajaran Kristus. Beru-
saha memperhatikan undang-undang Tuhan, 

percaya kepada Firman Tuhan, mengajar 
tentang iman dan terjemahkan apa yang 
kalian wartakan dalam aksi serta tindakan 
konkrit,” kata Uskup Agung John Wong 
semasa menyampaikan mandat untuk calon 
paderi. 

“Ingatlah bahawa anda dipilih dari ribuan 
umat Tuhan. Jalankan misi Kristus dan laku-
kannya dengan kasih Tuhan dengan mengu-
tamakan Dia daripada diri sendiri.

Sentiasalah meneladani Sang Gembala 
yang Baik, yang datang bukan untuk di-
layani, sebaliknya melayani dengan rendah 
hati, menolong mereka yang susah dan men-
cari mereka yang telah sesat,” pesan Uskup 
Agung John Wong. 

Selepas ritus pentahbisan, Friar Gerald 
mewakili rakan-rakannya yang baharu ditah-
bis, mengungkapkan rasa syukur dan terima 
kasihnya kepada Uskup Agung John Wong 
sebagai selebran Misa pentahbisan imamat, 
semua paderi OFM dan keuskupan, para 
sister FSIC, keluarga dan rakan-rakan, khu-
susnya tim penganjur yang diketuai oleh Fr 
Paul Lo, Paderi Paroki Katedral Hati Kudus 
yang mempersiapkan upacara pentahbisan 
pada hari itu. 

  Friar Gerald juga menyampaikan teri-

ma kasih yang tak terhingga bagi ibu bapa 
mereka yang menyokong panggilan serta 
pembentukan mereka sebagai Friar tertahbis.

Uskup Agung John Wong dalam uca-
pannya mengulangi semula kata-kata hik-
mat dari Sto Fransiskus untuk diteladani 
oleh empat Friar tertahbis iaitu: “Di mana 
ada kebencian, bawalah cinta; di mana ada 
pergaduhan, bawalah damai; di mana ada 
kekacauan, bawalah kesatuan; di mana ada 
kesilapan, bawalah kebenaran; di mana 
ada keraguan, bawalah iman; di mana ada 
kekecewaan, bawalah harapan; di mana ada                                                                          
kegelapan, bawalah cahaya….” Menu-
rut Uskup Agung John, sermon indah Sto                               
Fransiskus merumuskan misi yang harus 
kita teruskan di dunia ini.

Empat orang Friar ini ditahbis sebagai 
Diakon pada 26 Nov 2021 di Katedral Good 
Shepherd, Singapura oleh Uskup Agung 
William Goh. 

Kemudian, mereka diutus ke beberapa 
paroki untuk latihan pastoral. Crispus men-
jalani latihan pastoralnya di Paroki Risen 
Christ, Pulau Pinang; Sixtus di Paroki St        
Joseph, Plentong, Johor; Gerald Saimel di St 
Dominic Lahad Datu, Sabah dan Cosmas di 
Paroki St Theresa, Tambunan. 

Empat Friar baharu ditahbis, 
berkat melimpah untuk Sabah 

Mereka meninggalkan ‘jala’ dan mengikuti Yesus
KOTA KINABALU: Empat orang Friar 
Fransiskan yang ditahbis pada 2 Julai lalu  
di Katedral Hati Kudus, iaitu Friar Gerard, 
Crispus, Cosmas dan Sixtus mempunyai 
pengalaman kerja yang bagus sebelum       
menyertai OFM.

Cosmas misalnya, pernah bekerja di bi-
dang usaha hospitality, manakala Gerald, 
yang memiliki ijazah pasca-siswazah dalam 
bidang kaunseling, Chrispus dan Sixtus pula 
pernah bekerja sebagai guru bahasa Ingg-
eris.

Berikut merupakan kesaksian singkat 
mereka bagaimana mereka mendapat in-
spirasi untuk meninggalkan semua perkara 
demi mengikut Yesus:
Crispus Mosinoh
Saya percaya, benih panggilan ini berakar 
dari rahmat pembaptisan. Menjadi seorang 
biarawan tertahbis membolehkan saya 
berkhidmat dan melayani umat Tuhan den-
gan memimpin ritus-ritus suci.
Cosmas Francis
Pengalaman indah saya mengalami kasih 
dan pengampunan Tuhan melalui sakra-
men pengakuan adalah salah satu yang 
mendorong saya untuk menyahut pang-

gilan Tuhan. 
Saya mahu mengongsikan bahawa kasih 
Tuhan lebih besar dari dosa-dosa kita. Mela-
lui sakramen imamat ini, saya mahu ramai 
orang mempunyai harapan dalam misteri 
keselamatan Tuhan meskipun kita selalu 
jatuh di dalam dosa.
Sixtus Pitaah
Semasa saya remaja, saya pernah mengikut 
paderi paroki ke stasi luar di tempat terpen-
cil untuk merayakan Misa. Paderi hanya 
dapat melawat kawasan ini, sebulan atau 

dua bulan sekali. Melihat wajah gembira 
dan kerinduan mereka menjentik hati saya 
untuk menjadi saluran kasih Tuhan melalui           
pelayanan sakramen.
Gerald Terence
Saya boleh mengatakan dengan bahawa Tu-
han telah memilih saya untuk menjadi ham-
ba-Nya kerana Dialah yang melayani saya 
terlebih dahulu dan memberitakan Khabar 
Sukacita-Nya melalui ramai orang yang 
saya temui yang saya sangat syukuri  dan 
berterima kasih yang tidak terhingga.

Empat orang Friar baharu ditahbis, sedang memberkati Uskup Agung John Wong pada 2 Julai 2022 di Katedral Hati Kudus, Kota Kinabalu. 

Calon Friar tertahbis, Cosmas, Crispus, Gerald dan Sixtus sedang mendengar amanat dari 
Bapa Uskup Agung. 



PERMOHONAN DOA SRI PAUS (JULAI) 
Untuk orang-orang lanjut usia: Kita berdoa untuk orang-

orang lanjut usia, yang menggambarkan akar dan ingatan suatu 
bangsa. Semoga pengalaman dan kebijaksanaan mereka 
membantu orang muda untuk melihat masa depan dengan 
harapan dan tanggung jawab.

10 Julai, 2022

KOTA KINABALU: Pada Pesta 
Hati Kudus Yesus yang lalu, Kat-
edral Hati Kudus dibanjiri dengan 
umat, untuk menyaksikan pentah-
bisan imamat, setelah dua tahun 
tidak dapat menyaksikan ritus suci 
ini secara fizikal kerana pandemik.

Rev Sylvester Wong Vun 
Cheong, 43 tahun, telah ditahbis 
sebagai paderi oleh Uskup John 
Wong pada 24 Jun. Beliau meru-
pakan salah seorang empat diakon 
keuskupan yang ditahbis untuk ta-
hun ini. Salah seorang rakannya, 
Diakon Terans Thadeus ditahbis 
sebagai paderi pada 9 Julai dan dua 
orang lagi diakon, Peter Chung dan 
Latius, akan menerima Sakramen 
Imamat pada bulan Ogos nanti.

Sylvester sangat bersyukur kera-
na ditahbis pada Pesta Hati Kudus 
Yesus kerana ia mempunyai makna 
yang signifikan dalam hidupnya.

“Saya mempunyai tiga gambar 
suci Hati Kudus Yesus dan dua 
gambar suci Hati Maria yang Tak 
Bernoda di dalam bilik saya, yang 
menemani saya semasa menjalani 
pembentukan kepaderian di semi-
nari. Oleh itu, saya sangat berbesar 
hati untuk ditahbiskan pada Hari 
Raya yang agung ini,” katanya.

Uskup Agung Wong semasa 
menyampaikan pesan untuk calon 

paderi mengatakan, “Saya berdoa 
bersungguh-sungguh untuk Fr Syl-
vester bahawa dia akan menjadi pa-
deri yang meneladani “Hati Kudus 
Yesus”. 

Prelatus itu berharap agar Pesta 
tahunan Hati Kudus Yesus akan 
menjadi peringatan berterusan un-
tuk Fr Sylvester, di mana beliau 
memulakan kehidupan imamatnya 
pada pesta suci ini. 

Uskup Agung juga mengambil 
kesempatan untuk memberitahu 
umat beriman bahawa para paderi 
telah mengakhiri Study Day mere-
ka sehari sebelumnya, sebagai per-
siapan untuk Pesta ini. 

“Ini adalah program tahunan 
kami untuk membantu kami men-
jadi paderi yang lebih baik, yang 
meneladani  Hati Yesus”. Kita 
perlu sentiasa mengingatkan diri 
kita sendiri akan panggilan suci,” 
katanya.

Uskup Agung John juga mem-
beritahu umat bahawa  Gereja Uni-
versal sedang meraikan ‘Pertemuan 
Keluarga Sedunia’ pada minggu 
yang sama, 22-26 Jun di Roma. 
Katanya, keluarga yang baik ada-
lah tanah  subur untuk panggilan 
imamat dan religius.

Tidak semua keluarga sempurna 
tetapi dengan rahmat Tuhan, sebuah 

keluarga boleh mengatasi segala 
rintangan dalam apa jua kead-
aan mereka berada. “Fr Sylvester 
diberkati kerana mempunyai kelu-
arga yang baik untuk menyokong 
dan menggalakkannya keinginan-
nya untuk menjadi seorang paderi.”

Melayani dengan sukacita
Sebelum memasuki seminari, Fr 
Sylvester kaya dengan pengala-
man bekerja di Singapura dan aktif        
melayani di beberapa pelayanan 
Katolik di seluruh dunia dari 2004-
2013.

Beliau merupakan lulusan 
dalam Kejuruteraan Mekanikal 

dan Pengeluaran di Universiti                        
Singapura dari 2000-2004.

Sepanjang tahun-tahun di Sin-
gapura, pengalamannya bertemu 
Tuhan adalah ketika dia menyertai 
pelayanan belia iaitu Living Stones 
yang disertainya sekian lama.

Fr Colin Tan SJ yang turut hadir 
dalam upacara itu dan  Fr Philip 
Heng SJ, dari komuniti Yesuit Sin-
gapura, merupakan pembimbing 
rohani Fr Sylvester yang memban-
tunya mencari hala tuju hidupnya.

Paderi baharu itu juga berterima 
kasih kepada ibu saudaranya, Sr 
Teresa Margaret dari Sacred Heart, 
yang sentiasa mendoakan panggi-
lannya sejak dia masih remaja dan 
kini doanya telah dimakbulkan. 

Fr Sylvester juga melayani ber-
sama para klerus dan komuniti reli-
gius di Singapura seperti para  Friar 
Fransiskan.

Beliau juga pernah menghadiri 
School of Mission di New Zealand 
pada tahun 2011 di mana beliau 
melayani  dengan komuniti ICPE 
(English speaking Outreach Min-
istry) dan  “The Friends of Jesus’ 
Passover” di Hong Kong pada ta-
hun 2013.

Fr Sylvester merayakan Misa 
pertamanya di Biara Kamerlit KK 
pada 25 Jun.

Pentahbisan imamat Rev Sylvester Wong, 
ajakan teladani Hati Kudus Yesus 

KUALA LUMPUR: Tujuh orang 
pemimpin Islam dari Yayasan Pu-
sat Hidayah dan Pertubuhan Ke-
bajikan Hidayahku Malaysia telah 
melawat Chapel Our Lady of Good 
Health pada 2 Julai. 

Kedatangan rombongan itu         
dialu-alukan oleh ahli-ahli Pe-
layanan Ekumenikal Paroki dan 
Hal-Ehwal Antara Agama Paroki 
(PMEIA) yang diketuai oleh Pe-
nyelarasnya, Dr Florence John, dan 
Penyelaras Jawatankuasa Chapel, 
Aston Anthony.

Rombongan pemimpin Islam 
diketuai oleh Tuan Haji Noli Hus-
sain, Pengarah Jabatan Outreach, 
Hidayah Center Foundation; dan 
Tuan Haji Abdul Rahman, CEO, 
My Guide Pertubuhan Kebajikan 
Hidayahku Malaysia.

Mereka turut bertemu dengan 
Uskup Agung Emeritus Murphy 
Pakiam. Tuan Haji Noli dan Emer-
itus Pakiam,  meluangkan masa 
untuk berdialog dan bertukar-tukar 
cenderakenangan. 

Dialog antara agama, diadakan 
semasa sarapan pagi yang dihos-
kan oleh PMEIA, berlangsung 
dalam suasana mesra dan mem-
bantu mewujudkan pemahaman 

yang lebih baik tentang keper-
cayaan masing-masing.

Pegawai Projek SSVP, S. Perry 
menyampaikan taklimat singkat 
mengenai pusat itu dan menjelas-
kan bahawa pusat itu diuruskan 
oleh Yayasan Buah Pinggang Ke-
bangsaan Malaysia (NKF). Rom-
bongan juga bertemu dan berbual 
dengan beberapa pesakit yang se-
dang menerima rawatan di situ.

Seterusnya, tetamu melawat 
Gereja Sacred Heart of Jesus, Ja-
lan Peel untuk melihat sendiri Ke-
las Atrium. 

Margaret Perry, wakil dari Ma-
jlis Pastoral Paroki memberi tak-
limat dan menerangkan sukatan 

pelajaran yang mendapat perhatian 
dari tetamu Islam. Selepas mereka 
melawat gereja, kakitangan paroki 
Judy Raj berkongsi tentang ajaran 
Katolik dan menjalankan sesi soal 
jawab.

Tuan Haji Noli memberitahu Dr 
Florence bahawa mereka berminat 
dengan penyediaan pusat dialisis 
dan akan membuat susulan dengan 
Margaret. Pengarah Yayasan Pusat 
Hidayah itu juga berkata mereka 
kagum dengan sukatan pelajaran 
program Atrium dan ingin meng-
etahui lebih lanjut.

Lawatan berakhir pada jam 2.00 
petang dengan jamuan makan ten-
gah hari.

KENINGAU: Kerinduan untuk 
bersua dan bertatap wajah di Zon 
Minawo, terubat pada tiga per-
ayaan yang disambut serentak 
pada 19 Jun lalu.

Dalam fasa endemik, umat di 
sini bersyukur dapat merayakan 
Ulang Tahun Keuskupan Kenin-
gau ke-29, Ulang Tahun Episko-
pal Uskup Cornelius Piong dan 
sambutan Pesta Kaamatan  di 
Gereja St. Joseph Minawo, yang 
juga merupakan tuan rumah kali 
ini.

Perayaan Ekaristi dipimpin 
oleh Uskup Cornelius yang di-
dahului dengan perarakan tarian 
tradisi kemudian diikuti perara-
kan masuk para pelayan  liturgi 
dan Bapa Uskup.

Turut hadir dalam Misa ini 
ialah Pengerusi Majlis Pastoral 
Paroki Katedral St Francis Xa-
vier (KSFX), Sdri Nancy Nelly 
Joneh, pengerusi-pengerusi zon 
paroki KSFX, YB Puan Flovia 
Ng, Pembantu Menteri Pemban-
gunan Masyarakat dan Kese-
jahteraan Rakyat Sabah merang-
kap Adun N.44 Tulid dan juga 
wakil YB Arthur Joseph Kurup 
iaitu Encik Joulis Simon, Pega-
wai Perhubungan Parlimen P.182 
Pensiangan.

Pada akhir Misa, Uskup Cor-
nelius mengumumkan tuan ru-
mah bagi perayaan UTK-30 per-
ingkat KSFX akan diadakan di 
Gereja St.Yohanes Rasul, KUK 
Bomboi.— Allen 

UTK di Zon Minawo 
penguat kesatuan

Lawatan persahabatan Pusat Islam ke 
dua Gereja Katolik di Kuala Lumpur 


