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Sekarang aku bersukacita bahawa aku boleh menderita 
kerana kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa 
yang kurang pada penderitaan Kristus, untuk tubuh-Nya, 
iaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan  jemaat itu sesuai 
dengan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadaku  un-
tuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada 
kamu ...

Kolose 1:24-26
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LONDON: Pada minggu lalu, 
London menjadi tuan ru-
mah Persidangan Menteri 

Antarabangsa keempat tentang 
Kebebasan Beragama atau Ke-
percayaan, yang mempertemukan 
para menteri dan pegawai kera-
jaan dari seluruh dunia bersama 
dengan para pemimpin agama dan 
aktivis masyarakat sivil, bagi mem-
bicarakan cabaran berat tentang 
penganiayaan agama serta intoler-
ansi yang banyak berlaku di dalam 
masyarakat dunia hari ini.

Persidangan ini dimulakan pada tahun 
2018 oleh Amerika Syarikat (AS) dan men-
jadi perintis pembentukan Aliansi Kebe-
basan Beragama atau Kepercayaan Anta-
rabangsa (The International Religious 
Freedom or Belief Alliance, IRFBA) yang kini                                                                        
mempunyai 40 negara sebagai ahli. 

Beberapa orang individu seperti mantan 
Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama 
Antarabangsa, Sam Brownback,  Utusan 
Khusus Perdana Menteri Inggeris untuk Ke-
bebasan Beragama atau Kepercayaan, Fiona 
Bruce MP dan Menteri Hak Asasi Manusia, 
Lord Ahmad, kerana usaha tanpa lelah mereka 
dalam memberi inspirasi, menggerakkan, ber-
juang dan terlibat dalam usaha-usaha  – untuk 
memberi energi, memobilisasi, dan membuat 
keterlibatan dengan isu tematik ini mendunia.

Pertemuan para menteri ini dibuka oleh 
Menteri Luar Britain, Liz Truss, yang men-
gatakan dengan jelas: “Kebebasan untuk be-
ragama, berdoa dan beribadah, ataupun untuk 
tidak menganut apa-apa kepercayaan adalah 
kebebasan dasar manusia dan telah menyatu 
sejak awal.”

“Masyarakat memungkinkan warganya un-
tuk memilih apa yang mereka yakini dan lebih 
menghasilkan kebaikan atau kejayaan.”

“Hak dasar ini”, katanya, “tercakup dalam 
klausa pertama Magna Carta dan Artikel 8 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ia 
adalah salah satu dari Empat Kebebasan yang 
dikatakan Franklin D. Roosevelt sebagai 
sesuatu yang ‘penting di mana-mana pun di 
dunia’.”

Namun, sepanjang sejarah, dan di seluruh 
dunia ketika ini, kita melihat, seperti yang di-
katakan Truss, “para penindas menafikan ke-
bebasan beragama atau kepercayaan dengan 
kaedah mengawal, menyekat atau mengani-
aya.”

Dari Nigeria hingga Sudan, dari Cuba hing-
ga Mexico, Iran hingga Arab Saudi dan tentu 
saja melintasi benua Asia, dari India, Pakistan, 
Sri Lanka, dan Bangladesh hingga Myanmar, 
Indonesia, dan Malaysia,  Vietnam, Laos, Ko-
rea Utara, dan China, semua penganut agama 
dan mereka yang tidak beragama, mengha-
dapi penganiayaan dalam pelbagai cara. 

Sama ada. Uyghur dan Rohingya yang 
majoritinya Muslim menghadapi genosida di 
tangan kediktatoran di China dan Myanmar, 
atau para ateis dan humanis yang dipenjara di 
negara-negara seperti Indonesia, atau orang 

Kristian yang menghadapi penganiayaan di 
tangan militan nasionalis Buddha dan Hindu, 
Islam radikal, atau Komunis haluan keras, 
pelanggaran terhadap kebebasan beragama 
atau kepercayaan telah mempengaruhi kita 
semua.

Itulah sebabnya sangat menggembirakan 
apabila ada seruan bekerjasama dari Truss un-
tuk membela kebebasan beragama serta men-
unjukkan potensi perubahan positif. 

Bersama-sama, kita dapat terus maju        
menuju sebuah dunia yang lebih adil dan leb-
ih aman bagi orang-orang beriman di seluruh 
dunia.” Dan bahkan lebih memberi harapan 
apabila mendengar Truss mengakhiri uca-
pannya dengan petikan kata-kata Sto Paulus 
kepada jemaat di Korintus: ‘Berjaga-jagalah, 
berdirilah teguh dalam iman, berani, dan tetap 
kuat’. 

Pertemuan itu secara simbolik sangat             
penting. Para pemimpin politik, pemimpin 
agama, jurnalis dan aktivis masyarakat        
sivil berkumpul bersama, menyoroti isu-isu        
penganiayaan agama serta bekerjasama bagi           
menemui cara-cara mempromosikan dan 
melindungi kebebasan beragama.

Melihat Uskup Agung Canterbury berdiri 
di samping Presiden Humanis Internasional, 
Ketua Rabi, para pemimpin Islam, Hindu, 
Sikh, dan Buddha adalah indah. Tetapi, sim-
bolisme sahaja tidak memadai, meskipun 
disyukuri tetapi ia perlu diterjemahkan dalam 
bentuk aksi konkrit.

Negara-negara Asia, tingkat pemerintahan, 
agama dan masyarakat sivil — harus meli-
batkan Pelapor Khusus PBB yang barharu, 

duta besar AS yang baharu untuk kebebasan 
beragama antarabangsa. 

Dalam beberapa tahun terakhir, kerjasama 
masyarakat sivil  di Asia telah terbentuk,         
seperti jaringan the South-East Asia Freedom 
of Religion or Belief (SEAFoRB) dan the 
South Asia Forum for Freedom of Religion 
or Belief (SAFFORB), yang menyatukan 
para aktivis, pemimpin agama dan pelopor 
kebijakan dari seluruh kawasan itu. Ini harus 
disokong dan diperteguhkan. 

Pesan utama dari semua inisiatif ini adalah, 
ada beberapa hal yang lebih penting daripada 
kebebasan hati nurani manusia. Pada intinya, 
pekerjaan ini adalah tentang jiwa – dan ke-
bebasan setiap manusia untuk memutuskan 
menurut hati nurani mereka sendiri tentang 
apa yang mereka lakukan dengannya. Itu ada-
lah kebebasan yang tidak boleh diambil atau 
disekat oleh pemerintah, agama lain, kelom-
pok bersenjata, dan teroris atau dari siapa pun. 

Para menteri ini berusaha meningkatkan 
upaya membela kebebasan beragama atau 
kepercayaan bagi semua orang, di mana pun, 
sepanjang waktu.

PBB juga baharu melantik seorang Pelapor 
Khusus baru untuk kebebasan beragama atau 
kepercayaan, untuk menggantikan Dr. Ahmad 
Shaheed. Pelantikan Nazila Ghanea sangat 
disambut baik kerana beliau seorang ahli yang 
berpengalaman dan pejuang yang tak kenal 
lelah untuk tujuan ini. 

Brazil telah mengumumkan pihaknya akan 
menjadi tuan rumah pertemuan para men-
teri tahun hadapan. — Benedict Rogers,                       
ucanews.com 

Beberapa aktivis sosial dan religius menyalakan lilin sempena acara vigil kebebasan beragama dan kepercayaan di Jakarta sebelum pandemik. 

Kebebasan beragama 
dan kepercayaan 
harus dilindungi 



Menghadapi kesunyian moral

Injil Lukas hari ini singkat dan 
sederhana, namun apabila dibaca 

dengan penuh perhatian, ternyata 
di dalamnya tersimpan suatu nasi-
hat yang amat berguna bagi kita, 
yang kini hidup di dunia yang terus 
berkembang, penuh kesibukan. 

Tanpa kita sedari semua kesibu-
kan itu terutama ditujukan kepada 
semua yang tampak, yang jasmani, 
yang materil, untuk kepentingan 
raga, namun kurang atau nyaris 
demi kepentingan rohani, kepent-
ingan jiwa. Marilah kita belajar 
dari Marta dan Maria, dua wanita 
yang dalam Injil hari ini bertemu 
dengan Yesus.

Kita semua sedang menempuh 
jalan perjalanan hidup. Dalam Injil 
hari ini Lukas berceritera, bahawa 
Yesus sedang  dalam perjalanan 
menuju Yerusalem untuk melak-
sanakan tugas perutusan-Nya. 
Ketika tiba di kampung Betania, 
Dia singgah di rumah Marta, Maria 
dan Lazarus saudara mereka. 

Ketika menerima kedatangan 
Yesus itu ternyata cara sambutan 
kedua-duanya berbeza. 

Marta sibuk berjerih payah 
menyediakan apa pun, yang menu-
rut adat istiadat merupakan yang 
terbaik untuk menyambut seorang 
tamu. 

Sementara itu Maria hanya 
duduk dekat kaki Yesus dan terus 
mendengarkan sabda-Nya. 

Dalam kisah Injil singkat ini, ter-

ungkap sebuah pesan iaitu  selama 
kita hidup atau “berada dalam per-
jalanan”, jangan acuh tak acuh ter-
hadap keperluan hidup kita dan 
jangan juga  terus-menerus sibuk 
d e n g a n  p e r k a r a  t i d a k                              
berkesudahan! 

Ini bermakna, Yesus tidak mahu 
wujudnya pertentangan antara 
kerja dan doa. 

Yesus menunjukkan tekanan 
khusus faktor masing-masing, iaitu 
doa dan kerja, juga perlunya kom-
binasi atau gabungan yang seim-
bang antara kedua-duanya.

Kerana manusia ialah ciptaan 
Tuhan, kita tidak harus total meny-
ibukkan diri dalam kegiatan, kerja, 
aktivisme. 

Demi kesejahteraannya, manusia 
memerlukan waktu tenang untuk 
dirinya sendiri, iaitu dalam per-
gaulannya dengan Tuhan.  Kerana 
hidup kita ini adalah suatu perjala-

nan, maka kita harus menyediakan 
waktu untuk istirahat, juga memer-
iksa arah perjalanan yang kita tem-
puh, agar dapat melanjutkannya 
dengan semangat baru dan kepas-
tian harapan. Kita harus mahu dan 
berani menghentikan kegiatan 
(aksi) untuk memasuki doa (kon-
templasi). Semangat dan isi doa 
atau kontemplasi inilah yang harus 
menjiwai segenap kegiatan. 

Hanya kegiatan yang dijiwai 
dengan hubungan dengan Tuhan, 
adalah kegiatan yang utuh dan        
paling sempurna. 

Bila kegiatan kita, jika tiada 
hubungannya dengan Tuhan, 
dilakukan melulu menurut perhi-
tungan sendiri dan demi kepentin-
gan sendiri, kegiatan itu tidak 
berkenan kepada Tuhan. 

Sebab ia bukan merupakan pen-
g a b d i a n  k e p a d a - N y a ,                  
melainkan pengabdian kepada            

diri sendiri. 
Maria yang hanya duduk pada 

kaki Yesus dibenarkan oleh-Nya. 
Tidak bererti bahawa Maria harus 
melulu berdoa atau berkontemplasi 
sahaja! 

Jikalau demikian, bukankah 
kata-kata pujian-Nya kepada Maria 
juga bertentangan dengan apa yang 
dikatakan dan dilakukan Yesus 
sendiri dalam hidup-Nya? 

Yesus selalu giat dan sibuk, teta-
pi tidak pernah lepas dari hubun-
gan-Nya dengan Tuhan Bapa-Nya. 
Dia mencari waktu untuk berdoa! 
Sebenarnya Yesus membenarkan 
dan memuji hati Maria, kerana 
jiwanya siap sedia dan membuka 
diri sepenuhnya kepada-Nya, keti-
ka Dia mahu datang dan bersabda 
kepadanya!

Apa pesan Injil hari kepada kita? 
Kita ini sedang dalam perjalanan 
hidup! Suatu perjalanan kita kepa-
da Tuhan. 

Maka kita harus selalu melihat 
dan mendengarkan sabda-Nya. 

Bukan hanya untuk tinggal demiki-
an saja, iaitu dalam kontemplasi/
doa saja, melainkan sambil secara 
tetap berhubungan dengan Tuhan, 
kita justeru mahu melanjutkan per-
jalanan hidup kita, iaitu bekerja 
dan melaksanakan kegiatan peng-
abdian kepada sesama. 

Itulah sebenarnya yang dilaku-
kan oleh Yesus sendiri dalam per-
jalanan hidup-Nya. Justeru dalam 
hubungan-Nya (kontemplasi-Nya) 
dengan Tuhan Bapa yang meng-
utus-Nya, ia menempuh bahagian 
terakhir hidup-Nya di Yerusalem 
untuk dihukum, menderita dan    
disalib untuk menyelamatkan kita. 

Itulah kesatuan antara kontem-
plasi dan aksi Yesus yang paling 
sempurna dan merupakan model 
kombinasi kontemplasi dan aksi 
yang utuh. Aksi dan kontemplasi 
tak terpisahkan. 

Memisahkan aksi atau perbuatan 
dari kontemplasi adalah kegagalan. 
— Msgr FX. Hadisumarta O.
Carm, imankatolik.org

HARI MINGGU BIASA KE-16 
TAHUN C 

KEJADIAN 18:1-10A  
KOLOSE 1:24-28  
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Mendengar sabda-Nya dengan penuh perhatian

Kita mempunyai banyak gambar 
Therese dari Lisieux. Ini ada-

lah kerana kakaknya Celine suka 
menggunakan kamera dan mengam-
bil banyak foto Therese, tetapi ada 
perkara yang menarik untuk diper-
hatikan dalam foto tersebut. Ruth 
Burrows, seorang kamerlit British 
pernah membuat kajian terhadap 
foto-foto tersebut dan mengulasnya. 
Katanya, Therese sentiasa bersendi-
rian, kelihatan bersendirian meski-
pun dalam foto berkumpulan.

Berikut merupakan ciri-ciri unik 
Therese. Therese adalah seorang 
yang mesra, peramah dengan berke-
mahiran sosial yang baik, disayangi 
oleh ramai orang. Namun dalam 
hampir semua gambarnya, walau-
pun ketika dia bergambar bersama 
ahli keluarga yang sangat disayang-
inya, ada aura kesunyian dan ia be-
gitu jelas. 

Walau bagaimanapun, kesepian 
yang ditunjukkannya di dalam gam-
bar itu, bukan bermaksud dia terabai 
atau seorang yang tidak sefahaman 
dengan keluarga dan masyarakat, 
tetapi jiwanya mempunyai sifat 
‘sepi’ yang mungkin dipanggil kesu-
nyian moral. 

Apa maksud ‘kesunyian moral’ 
ini? Bolehkah jiwa kita menjadi su-
nyi walaupun kita mempunyai ramai 
sahabat, dalam percintaan dan ber-
sama keluarga? 

Ya, ini memang benar. Kesunyian 
itu ada pada kita semua. Ia juga ter-
jadi pada Therese dari Lisieux, dan 
Yesus. 

Melihat kepada naratif Injil yang 
menggambarkan penderitaan dan 

kematian Yesus, kita melihat bahawa 
yang ditekankan oleh para penulis 
Injil bukanlah penderitaan fizikal 
Yesus. Walaupun penderitaan itu 
pasti mengerikan, Injil tidak pernah 
melebih-lebihkannya. 

Apa yang diketengahkan 
ialah penderitaan emosi Yesus,                         
keseorangan-Nya, kesunyian             
jiwa-Nya semasa Dia menanggung          
penderitaan dan kematian-Nya. 

Para penulis Injil menunjukkan 
bagaimana, pada saat-saat yang 
Dia paling memerlukannya, ke-
tika Dia bersendirian, ditinggalkan, 
dikhianati, disalahertikan, dihina, 
dan pada dasarnya Dia menghadapi 
segala pertuduhan seorang diri. Dia 
lebih menderita dalam jiwa berband-
ing seksaan pada tubuh-Nya. 

Injil Lukas menyatakan kepada 
kita bahawa penderitaan-Nya ber-
laku di taman. Ia sangat jelas. 

Yesus juga mengalami pender-
itaan di tempat lain, di bait suci, di 
padang pasir, dan di kampung hala-
mannya, tetapi penderitaan-Nya 
yang paling menyakitkan berlaku 
di taman. Kenapa taman? Seperti 
yang kita ketahui, dalam kesusaster-
aan tipikal, taman bukan untuk me-
nanam sayur-sayuran, tetapi untuk 
kegembiraan.

Taman arketipe adalah tempat mi-
tos yang menggembirakan, di mana 
pertemuan antara kekasih, tempat 
kawan-kawan minum wain ber-
sama, dan di mana Adam dan Hawa 
telanjang, tidak bersalah, dan tidak 
sedar akan kesilapan mereka. Yesus 
yang berkeringat darah di taman 
Getsemani bukanlah Yesus Sang 

Guru, Yesus Sang Magus, Yesus 
Sang Penyembuh, atau Yesus Sang 
Pembuat Mukjizat. 

Di taman itu, dia adalah Yesus 
sang Kekasih, orang yang bergembi-
ra dalam cinta dan menderita dalam 
cinta dan Dia memanggil kita untuk 
ke taman penderitaan, keintiman, 
dan kegembiraan.

Injil menekankan bahawa pen-
deritaan Yesus yang paling dalam 
semasa disalibkan bukanlah                         
kesakitan akibat disebat dan dicucuk 
paku pada tangan-Nya, tetapi kesu-
nyian jiwa yang mendalam yang 
mengatasi kesakitan fizikal yang 
paling hebat. Yesus bukanlah se-
orang berfizikal atlet, tetapi seorang 
yang bermoral, ada pertempuran he-
bat dalam jiwa-Nya.

Apa itu kesunyian moral?
Pertama kali saya menemui isti-

lah ini ialah dalam tulisan Robert 
Coles. Beliau menggunakan istilah 
ini menggambarkan Simone Weil, 
seorang ahli falsafah Perancis. 

Katanya, setiap kita mempunyai 
tempat yang dalam, pusat kesucian, 
di mana semua yang lembut, kudus, 
dihargai, tempat paling berharga dan 
terjaga. 

Di sanalah kita adalah diri kita 
yang paling tulen, paling tulus ikh-
las, paling  polos dan  tidak ber-
salah. Di sinilah kita, secara tidak 
sedar mengingati bahawa suatu                              
ketika, di bawah kesedaran, kita 
dibelai oleh tangan yang jauh lebih 
lembut daripada tangan kita sendiri. 
Di sinilah kita pernah merasakan 
ciuman paling awal atau pertama              
daripada Tuhan. 

Di tempat ini, lebih daripada yang 
lain, kita takut kekasaran, takut tidak 
dihormati,  dipermalukan, diejek, 
dicabul, dibohongi. Di tempat ini 
kita sangat mudah terluka maka kita 
berhati-hati dengan siapa yang kita 
boleh masukkan ke dalam ruang ini, 
walaupun kita sangat mengingini 
dan rindu agar seseorang berkongsi 
tempat itu dengan kita. 

Kita sangat mendambakan sese-
orang untuk tidur dengan dorongan 
seksual, kita mendambakan sese-
orang untuk tidur dengannya, secara 
moral, secara pasangan jiwa. Ke-
inginan terdalam kita adalah kesem-
purnaan atau kepuasan moral. 

Tetapi ini tidak mudah ditemui. Ja-
rang ada pasangan moral yang sem-
purna, sama ada dalam perkahwinan 
atau persahabatan yang akrab. 

Oleh itu, kita sentiasa mengha-
dapi banyak godaan: Kita terdorong 
untuk meredakan ketegangan den-
gan meminum atau memakan ton-
ik, agar kita dapat melalui malam 

atau, mungkin lebih teruk, kerana             
kesakitan yang terlalu berat untuk 
meneruskan hidup, kita terus berada 
dalam penjara kepahitan, kemara-
han, dan sinis, sekali gus menghan-
curkan cita-cita polos kita. 

Cara pertama dalam meredakan 
ketegangan, tetapi ia hanya dapat 
melepaskan diri dari kesusahan se-
cara singkat. 

Cara kedua pula, menyebabkan 
kita boleh berada dalam keadaan itu 
untuk selama-lamanya.

Apa yang dapat kita pelajari           
daripada perjuangan kesunyian  
moral Yesus? Dia menolak peng-
hiburan sementara dan bahaya jiwa 
yang dingin. Dia kekal positif, tetap 
mengasihi, mengampuni dan ber-
tahan dalam penderitaan hingga ke 
garisan penamat.

Kesepian moral kita sendiri boleh 
menjadi zalim. Walau bagaimana-
pun, itu bukan lesen atau membe-
narkan kita untuk mula membuang 
komitmen, melupakan tanggung-
jawab, moral dan membuat apa 
sahaja demi mencari pasangan 
jiwa elusif  yang sangat kita rindui. 
Teladan Yesus (dan orang-orang 
seperti Therese dari Lisieux dan                               
Simone Weil) ialah mereka mem-
bawa ketegangan itu secara ideal, 
mereka membawa kesunyian moral 
itu ke tempat yang mulia, dan mere-
ka bertahan, meskipun menderita 
tetapi mereka tetap cuba serta ber-
juang membawa berkat untuk orang 
lain dan melakukan yang terbaik 
demi kesejahteraan semua orang.  — 
Hakcipta Terpelihara 1999-2022 @ 
Fr Ron Rolheiser
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Mengapa bulir-bulir rosari dikurangkan?

KUALA PENYU: Sempena Hari Paroki St 
Peter Bundu ke-66, Paderi Paroki Kuala Pe-
nyu, Fr Clement Abel telah memperkenal-
kan Komiti yang baharu dibentuk di paroki 
itu iaitu Komiti Muzik dan PA Sistem. 

Komiti tersebut bertanggungjawab dalam 
pengendalian peralatan pembesar suara dan 
pemilihan lagu-lagu di dalam Misa atau 
ibadat di gereja paroki dan stasi luar. 

Terlebih dahulu, ratusan umat telah 
menghadiri Perayaan Ekaristi sempena 
Hari Paroki yang dipimpin oleh Fr Clement 
Abel dan pembantunya, Fr David Mamat.

Perarakan masuk ke dalam gereja diiringi 
dengan paluan gong dan tarian tradisional 
suku kaum Tatana oleh para pelajar dari Se-

kolah Menengah St. Peter Bundu. 
Selesai Misa Kudus, dalam sesi ucapan, 

Sdra Carol Sylvester iaitu Pengerusi MPP 
di dalam ucapan alu-aluannya menyata-

kan rasa syukur kerana sambutan perayaan 
dapat diadakan dengan kerjasama semua 
komiti dan umat. 

Fr Clement juga turut memberi ucapan 

penghargaan di atas keterlibatan semua 
komiti dan umat dari gereja paroki dan dari 
10 buah gereja stasi luar. 

Beliau menambah bahawa Komiti Muzik 
dan PA Sistem yang baharu dibentuk akan 
bekerjasama dengan umat yang berkebole-
han dalam bidang muzik untuk membantu 
gereja-gereja yang memerlukan pemain 
muzik di dalam Misa atau Ibadat. 

Setelah sesi ucapan, para paderi dan se-
mua umat beredar ke Dewan Paroki St. 
Peter Bundu untuk upacara pemotongan 
kek perayaan dan menikmati jamuan ma-
kanan yang dibawa oleh umat dan disedia-
kan Kerasulan Wanita Katolik. — Marcus                
Angang 

Soalan: Satu yang unik dalam Gereja Katolik 
adalah kekayaan iman berupa devosi melalui Doa 
Rosari. Benarkah jumlah bulir pernah sebanyak 
150. Mengapa pada ketika ini Doa Rosari hanya 
terdiri dari 50? Mohon pencerahan. — Stella

Jawaban: Sejak awal komuniti Kristian, sudah 
wujud tradisi doa dengan mengira bulir-bulir, sama 
ada dengan batu ataupun gumpalan tali. Ia adalah alat 
bantu bagi para pendoa mengingat doa-doa yang 
didaraskannya, hitungan dan urutannya. 

Pada mulanya doa-doa yang didaraskan ialah doa 
Bapa Kami yang diulang-ulang. Pengulangan meru-
pakan suatu proses pembatinan, peresapan makna 
akan kata-kata yang diucapkan. Bukan banyaknya 
kata, tetapi menghayatinya secara mendalam.

Dalam tradisi tersebut jumlah bulir-bulir yang 
dipakai ada 150, mengikuti tradisi kerahiban yang 
mendaraskan 150 Mazmur. Mazmur sudah sejak 
awal dikenal sebagai doa Gereja, sehingga Kitab 
Mazmur menjadi buku doa.

Bagi mereka yang tidak berpendidikan, mereka 
mendaraskan doa Bapa Kami dan kemudian Salam 
Maria sebanyak 150 kali sebagai mengikuti doa 
pendarasan 150 Mazmur. 

Namun, mengikut peredaran zaman, 150 bulir doa 
itu dibahagi menjadi tiga, masing-masing 50 
Mazmur yang bererti 50 kali Bapa Kami atau Salam 
Maria. 

Kemudian barulah Salam Maria didaraskan beru-
lang kali sebagai peringatan akan Bonda Maria yang 
amat dekat dengan pengikut-pengikut Yesus dan 
sambil merenung peristiwa-peristiwa penting Yesus. 

Devosi Maria, sebagai devosi popular umat 
Katolik, perlahan-lahan berkembang seiring dengan 
itu. Ia diberi nama  Rosari, sebab dalam doa-doa 
beruntai secara berulang itu bagaikan untaian bunga 
mawar.

Ada pelbagai kisah tentang tokoh-tokoh pendoa 
Rosari yang tegar misalnya Santo Dominikus (abad 
ke-13), pendiri Ordo Pewarta (OP). Beliau dikenali 
sebagai Rasul Rosari. 

Santo Dominikus bukanlah orang pertama yang 
memulakan doa Rosari, kerana doa itu sudah lama 
ada. Dominikus giat menyebarkan doa Rosari 
selepas mendapat penampakan Bonda Maria yang 
berpesan untuk menyebar serta mengembangkan doa 
Rosari sebagai senjata melawan kesesatan. 

Selain itu, kita mengenal pelbagai penampakan 
Bonda Maria seperti di Guadalupe (1531),Fatima 
(1917), dan Lourdes (1958) yang membawa umat 
untuk tekun berdoa Rosari. .

Tidak  jelas sejak bila pendarasan doa Salam Maria 
secara formal didoakan 50 kali. Abad 14-15 tradisi 
itu sudah sangat dikenal. Dengan mendaraskan 50 
kali Salam Maria dalam tiga peristiwa (Gembira, 
Duka, dan Mulia), genaplah umat mendoakan 150 
kali untaian Salam Maria berjumlah 150 Mazmur.

Peristiwa penting yang menyertai sejarah dan 
tradisi ini adalah kemenangan di Leponto, kawasan 
Siprus sekarang, dari serangan pasukan Ottoman 
pada tahun 1571. 

Ketika itu, Paus Pius V menggerakkan seluruh 
umat untuk berdoa Rosari memohon kemenangan 
dalam pertempuran itu. Pada 7 Oktober 1571, 
Leponto berjaya dikuasai. Dari sinilah kita mengenal 
peringatan Maria sebagai Ratu Rosari yang         
dirayakan setiap 7 Oktober. Pada mulanya, rangkaian 
doa tersebut membantu umat mengenal misteri hidup 
Yesus bersama Maria. Ini kemudian berkembang 
menelusuri misteri hidup Yesus yang lain. 

Kini kita mengenal empat peristiwa doa Rosari: 
Gembira, Terang, Duka, dan Mulia. Rosari adalah 
doa yang berpusat pada Kristus. Untaian doa Salam 
Maria membantu kita masuk ke dalam misteri hidup 
Yesus.

Di sini kita tentu perlu mengingat akan apa yang 
dikatakan Santo Yohanes Paulus II tahun 2002; den-
gan mendoakan Rosari, kita menapaki inti dasar Injil 
yang menyingkap misteri hidup Yesus dan karya 
penyelamatan-Nya. Rosari bukanlah soal hitungan 
angka 50 atau 150, dalam kaitan dengan hitungan 
150 Mazmur. 

Bagi Santo Yohanes Paulus, doa Rosari doa yang 
sederhana tetapi sangat mendalam dan berkuasa 
untuk kehidupan. — Fr Telephorus Krispurwana 
Cahyadi SJ, hidupkatolik.com

Komiti baharu diperkenalkan pada Hari Paroki Kuala Penyu ke-66 

PULAU PINANG: Lebih 50 umat 
dari Malaysia Timur berkumpul untuk                       
mengalu-alukan prelatus dari Keuskupan 
Agung Kuching, Simon Poh pada 12 Julai 
lalu di Gereja Our Lady of Sorrows. 

Umat dari Sabah dan Sarawak yang          
menyertai perayaan Ekaristi pada hari itu, 
datang dari pelbagai tempat di Pulau Pinang 
dan malah ada yang sanggup menempuh 
perjalanan dari Kedah.

Uskup Agung Simon dalam ucapan pem-
bukaannya, menyatakan kegembiraannya 

melihat komuniti  Malaysia Timur disam-
but mesra oleh masyarakat Katolik Pulau 
Pinang. 

“Kita mungkin jauh dari rumah dan ke-
luarga kita kerana belajar atau bekerja 
di sini, tetapi ke mana sahaja kita pergi,                 
Gereja akan sentiasa menjadi tempat yang 
kita boleh panggil sebagai ‘rumah’,”kata 
Uskup Agung Simon.

Menyampaikan renungan tentang In-
jil Matius yang menyatakan penghiburan 
Kristus untuk mereka yang berbeban berat, 

Uskup Agung berkongsi sentimen mereka 
yang mengalami kesukaran dalam kehidu-
pan seharian mereka.

“Apa maknanya bagi kita ‘memasang’ 
kuk Kristus? Ia adalah jaminan bahawa 
Dia akan memikul semua beban kita sama 
seperti Dia memikul salib untuk semua,” 
jelasnya.

Uskup Agung itu menggesa mereka yang 
hadir untuk sentiasa bersedia menyerahkan 
semua keperluan, berandal dan percaya ke-
pada rahmat Tuhan dalam menghadapi pel-

bagai cabaran getir. 
Paderi paroki, Msgr Aloysius Tan dalam 

ucapannya menyampaikan penghargaan 
dan terima kasih kepada Uskup Agung         
Simon kerana melanjutkan tempoh ting-
galnya di Pulau Pinang demi meraikan aca-
ra istimewa ini.

Kerasulan Bahasa Malaysia Keuskupan 
Pulau Pinang dan komuniti Malaysia Timur 
paroki juga menyampaikan cenderahati ke-
pada Uskup Agung Simon, sebelum merai-
kan majlis persaudaraan. — Aaron Lim 

Di mana sahaja anda berada, 
Gereja adalah rumah anda 
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Sahabat kecil Yesus
Hello adik-adik,

Kisah Injil pada Hari Minggu ini 
sangat menarik. Dua orang bersau-
dara menerima "Tetamu Istimewa" 
di rumah mereka iaitu Yesus. 
Kedua-dua bersaudara ini mem-

punyai sikap berbeza dalam          
menerima Yesus di rumah mereka.

Marta, menerima Yesus datang 
ke rumahnya tetapi semasa Yesus 
berada di rumahnya, dia sibuk 
membuat pelbagai kerja di rumah 
demi melayani Yesus.
Maria pula tidak berbuat apa-

apa, dia hanya duduk di kaki Yesus 
dan mendengar Firman-Nya.
Adik-adik, dalam kisah ini, Yesus 

memuji sikap Maria kerana dia 
tidak mahu Yesus duduk bersendi-
rian dan taat duduk di kaki-Nya 
untuk mendengar Sabda Tuhan. 
Maria tahu, Tuhan sudah berada di 
hadapannya, dan Tuhan datang un-
tuk membawa keselamatan, bukan 
minta dilayani. 
Mungkin, elok jika kita teladani 

kedua-dua sikap mereka. Seperti 
Marta, mari kita membuat persia-
pan sebelum Misa Kudus dan sema-
sa Misa Kudus, mari kita bersikap 
seperti Maria, yang taat duduk di 
kaki Tuhan dan mendengar sabda-
Nya. 

Auntie Melly

Berdasarkan dialog di bawah, yang mana satukah dialog 
Maria dan Yesus. Warnakan biru untuk dialog Yesus dan 
merah jambu untuk dialog Maria. 

Tuhan
perkataan-Nya

melayani

Marta
Maria
sibuk

duduk

Ejaan pada gambar di bawah tidak betul. Tulis semula 
perkataan tersebut dengan ejaan yang betul. 

Mari 
Mewarna 

Mewartakan 
Yesus melalui 
media sosial. 

Mari bongkar kod rahsia! 
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MIRI: Pertemuan tahunan Komiti                       
Pelayanan Pemimpin Belia Katolik Malay-
sia (MCYMC) yang diadakan di  Gereja 
Mater Dei, Lutong, menumpukan persiapan 
Perhimpunan Kaum Muda Malaysia 2025.

Uskup yang bertanggungjawab bagi 
Komisi Episkopal bagi Pelayanan Belia dan 
Kampus Malaysia, Uskup Agung Simon 
Poh, mengalu-alukan kedatangan MCYMC 
dan menyeru mereka agar meneruskan misi 
pelayanan serta menemani golongan muda 
di mana-mana.

Berlangsung selama seminggu, iaitu pada 
25 Jun hingga 2 Julai, mesyuarat agung 
ini diawali dengan Perayaan Ekaristi yang 
dipimpin oleh Uskup Richard Ng disusuli 
majlis persaudaraan yang dianjurkan oleh 
Majlis Belia Keuskupan Miri (MiDYC). 

Dalam tempoh dua tahun akan                         
datang, pada 2023-2024, semua Keusku-
pan/Agung di Malaysia akan merancang 
dan melaksanakan inisiatif jangkauan un-
tuk memahami realiti anak muda mereka, 
khususnya  kumpulan minoriti dan mereka 
yang terabai. 

Mereka berharap, melalui platform 
MCYMC, para pelayan belia akan dapat be-
lajar daripada realiti di pelbagai keuskupan 
untuk berkhidmat kepada golongan muda 
dengan lebih baik.

Selain mesyuarat, Fr. Henry Salleh dan 
tim MiDYC turut mengatur pelbagai pro-
gram kemasyarakatan di dalam dan seki-
tar keuskupan. Antaranya ialah sambutan 
Ngiling Tikai yang diadakan di Gereja St 
Dominic dan Rosari di Taman Tunku

MCYMC juga telah dijemput ke komu-
niti di Ulu Niah untuk merayakan Misa 
bersama Uskup Agung Simon Poh. Mereka 
juga menghadiri penutupan sambutan Ga-
wai, Ngiling Bidai yang diadakan di Rumah 
Changgai, Ulu Niah.

Mesyuarat tahunan MCYMC adalah satu 
cara para pemimpin belia untuk menjalani 

pembentukan bersama dan saling berkongsi 
pengalaman iman. Dalam salah satu sesi, 
Sr Shanti Mariadass, FdCC dari Pelayanan 
Belia Keuskupan Melaka Johor mengongsi-
kan tentang “Penjagaan Diri untuk Pekerja 
Pastoral Belia” manakala Fr. S. K. Selvan, 
CMF dari Keuskupan Miri mengendalikan 
sesi renungan kehidupan sebagai seorang 
pemimpin belia.

Fr. Michel Dass dari ASAYO KL, yang 
buat kali pertama menyertai pertemuan 
tahunan MCYMC mengatakan, “Ia mem-
perteguh ... Memperkasa,.. Memberi tena-
ga.”

Jika anda ingin menjadi sebahagian dari-
pada MCYMC dan mengetahui lebih lanjut 
mengenai pelbagai inisiatif di Malaysia, sila 
hubungi pejabat belia, komisi, kerasulan 
dan pelayanan di keuskupan/agung anda. 

MCYMC  menyeru kaum muda yang 
memulakan semester baharu di kampus, 
atau berpindah ke tempat kerja baharu agar 
menghubungi pejabat/komisi belia terdekat 
anda. 

Sangat digalakkan, untuk mengikuti 
MCYMC yang boleh diakses dalam pelba-
gai platform media sosial untuk mengetahui 
pelbagai program  yang boleh anda sertai. 

MIRI: Mesyuarat tahunan Komiti Pelay-
anan Pemimpin Belia Katolik Malaysia 
(MCYMC) telah diadakan secara fizikal 
pada akhir bulan Jun hingga 2 Julai 2022. 

Para pemimpin belia dari seluruh 
Keuskupan/Agung di Malaysia, berhimpun 
di Miri selama hampir seminggu, untuk 

berbincang serta merancang pelayanan ter-
baik untuk pemantapan iman kaum muda.

Apa perasaan pemimpin belia ini dapat 
bersua wajah setelah dua tahun tidak ber-
temu secara fizikal? Dan apa pengalaman 
berharga mereka semasa menyertai mesyu-
arat agung ini? 

Berikut merupakan perkongsian mereka:

“Saya gembira dapat mengalami dan 
mengetahui kewujudan MCYMC 

malah menjadi salah seorang ahli MCYMC. 
Ia membuka mata, fikiran saya, untuk me-
nangani pelbagai cabaran hidup. 

Saya berharap hubungan kami di 
MCYMC dapat dieratkan lagi pada masa 
hadapan bagi melaksanakan misi kami” — 
Andrian Enggkin, dari MiDYC, Miri 

“Walaupun hanya sebagai pemer-
hati dan tidak mengenal misi 

MCYMC, saya tetap membuat persiapan 
peribadi kerana bagi saya, jika ia berkaitan 
dengan Tuhan dan Gereja, ia adalah sesua-
tu yang baik. 

Melalui platform MCYMC telah menun-
jukkan kepada saya bahawa paderi, rohani-
wan dan kaum muda, juga tidak terlepas 
dari menghadapi masalah dalam pelay-
anan. Saya percaya, dalam pergelutan ini, 
Tuhan tidak pernah berhenti memberikan 
kita semua pertolongan dan semangat un-
tuk melayani Dia dengan sungguh-sung-
guh.” — Eleanor Faith Dan, Miri 

“Ini adalah Mesyuarat Agung MCYMC 
pertama saya. Perkara yang paling 

menarik perhatian saya ialah keramahan 
dan kemesraan semua ahli MCYMC. 

Lima hari bersama mereka terasa sangat 
singkat namun kami banyak berkongsi ten-
tang karya-karya pelayanan dan hala tuju 
hidup.” — Joan Lau Hui Sing, Kuching 

“Bersama orang muda adalah masa 
untuk memperbaharui diri sendiri 

dan berjalan bersama dengan mereka yang 
melayani kaum muda adalah masa Sinergi 
yang sejati. 

Menghabiskan beberapa hari dengan 
MCYMC memperkayakan kehidupan dan 
membuka mata saya. 

Saya secara peribadi dapat menyedari 
kekuatan MCYMC melalui mesyuarat ini. 
Saya dapat memahami betapa berkuasa, 
rendah hati, bijak dan setia di kalangan 
animator belia kita di Malaysia. 

Saya dapat merasai kehadiran Tuhan 
yang kuat, yang membolehkan pertemuan 
ini berjalan dengan sangat baik. Mari se-
barkan sinar Ilahi dengan segala cara yang 
mungkin.” — Fr. S. K. Selvan, CMF

Mengenal realiti kaum muda Katolik 
Malaysia melalui platform MCYMC

Menjadi nabi damai dan sukacita Yesus 

Ahli-ahli MCYMC dalam salah satu aktiviti di Gua Niah. 
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Vatikan sertai konvensi PBB terkait perubahan iklim
TAKHTA SUCI: Vatikan me-
mutuskan menyertai Konvensi 
Kerangka Kerja Persatuan Bangsa-
Bangsa (PBB) tentang Perubahan 
Iklim (UNFCCC) dan telah men-
yatakan bergabung secara rasmi 
dengan Perjanjian Paris 2015.

Perjanjian Paris merupakan          
kesepakatan global yang monu-
mental untuk menghadapi peruba-
han iklim.

“Takhta Suci atas nama Negara 
Vatikan ingin menyumbang dan 
menyokong usaha semua negara 
untuk bekerja sama … dalam 
tanggapan yang efektif dan tepat 
lebih-lebih lagi berkaitan bahaya 
yang tercetus oleh perubahan 
iklim terhadap manusia dan planet 
kita bersama,” demikian menurut                  
kenyataan  yang dikeluarkan oleh 
akhbar Vatikan pada 8 Julai.

Uskup Agung Gabriele Caccia, 
Pemerhati Tetap Takhta Suci di 

PBB, menyampaikan kertas untuk 
“aksesi/penyertaan” pada konvensi 
itu pada 6 Julai, kata Vatikan. 

Aksesi adalah suatu perbuatan 
hukum di mana suatu negara yang 
bukan merupakan peserta asli per-
janjian menyatakan persetujuan-
nya untuk diikat dalam perjanjian 

tersebut. 
Akseski memiliki efek hu-

kum yang sama dengan ratifikati. 
Bezanya adalah ratifikasi iaitu ikut 
menandatangani, tetapi asksesi 
tidak.

“Pada tarikh seawal mung-
kin, dengan mempertimbangkan             

keperluan undang-undang Perjan-
jian Paris, Takhta Suci, atas nama 
dan bagi pihak Negara Vatikan, 
akan mendepositkan instrumen 
penyertaan kepada perjanjian itu 
juga. 

Konvensyen rangka kerja itu 
mengikuti Sidang Kemuncak Bumi 
di Rio de Janeiro pada tahun 1992 
dan dikemas kini pada tahun 1997 
dengan Protokol Kyoto dan kemu-
diannya dengan Perjanjian Paris. 

Negara-negara yang menanda-
tangani konvensyen asal berikrar         
untuk berusaha mencegah “gang-
guan manusia yang berbahaya ter-
hadap sistem iklim, terutamanya 
dengan menstabilkan pelepasan 
gas rumah hijau.” 

Dengan perjanjian Kyoto,         
negara-negara berjanji untuk men-
gurangkan pelepasan tersebut dan 
Perjanjian Paris menetapkan mat-
lamat khusus untuk mengehadkan 

pemanasan global.
Keterlibatan Vatikan pada per-

janjian itu, adalah tanda komitmen-
nya bekerja sama dengan negara-
negara untuk tetap menghidupi apa 
yang digambarkan Sri Paus Fran-
siskus sebagai “konvergensi luar 
biasa pada keperluan mendesak 
untuk perubahan langsung demi 
rumah kita bersama dan penghun-
inya.” 

Solidariti dengan golongan 
miskin, yang paling terjejas aki-
bat perubahan iklim, dan dengan 
generasi akan datang serta tang-
gungjawab untuk tindakan indi-
vidu dan dasar negara “adalah dua 
nilai teras yang mesti menjadi asas                                                                  
pelaksanaan kedua-dua konven-
syen dan Perjanjian Paris, dan yang 
akan terus membimbing usaha 
Takhta Suci dalam proses ini,”  
kata pernyataan Vatikan. — media 
Vatikan 

Bapa Suci lantik tiga wanita ke 
dalam Dikasteri untuk Uskup
VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
melantik tiga orang wanita ke Di-
kasteri bagi Para Uskup, jabatan 
Vatikan yang bertanggung jawab 
untuk mengevaluasi anggota baru 
hierarki Gereja Katolik.

Dua sister religius dan seorang 
wanita awam adalah para wanita 
pertama menjadi  anggota dikas-
teri.

Sr Raffaella Petrini, seorang 
Fransiskan, telah menjadi setiau-
saha agung gabenor Vatikan, 
jawatan kedua dalam pemerin-
tahan Negara Vatikan, sejak No-
vember 2021.

Sr Yvonne Reungoat, seorang 
penguasa jeneral dari Daughters 
of Mary Help of Christians, se-

buah cabang Salesian. Pada 2019, 
beliau adalah salah seorang dari 
tujuh wanita pertama yang dilan-
tik sebagai anggota jabatan Vati-
kan untuk ordo religius.

Dr Maria Lia Zervino, seorang 
anggota dari Asosiasi Perawan-
perawan yang Disucikan “Servi-

doras,” adalah presiden Persatuan 
Organisasi Wanita Katolik Dunia. 
Beliau juga seorang konsultan 
Dewan Kepausan untuk Dialog 
Antara Agama.

Sri Paus Fransiskus juga telah 
melantik empat orang kardinal 
terpilih, dan dua orang uskup 

agung untuk dikasteri tersebut 
pada 13 Julai.

Ketua Biara Benediktin Donato 
Ogliari, yang baru-baru ini di-
angkat menjadi ketua biara Santo 
Paulus di Luar Tembok, juga di-
lantik ke Dikasteri untuk Uskup, 
setelah lapan tahun memimpin 
biara Montecassino. 

Para anggota dikasteri ini mem-
bantu dalam memilih uskup un-
tuk sebuah keuskupan. Mereka 
menganalisis kertas jawatan yang 
disebut ponenze, memberikan 
pendapat tentang calon uskup. 

Keputusan akhir dalam melan-
tik uskup  ada di tangan Sri Paus, 
dan beliau bebas memilih siapa 
saja yang dia inginkan. 

Biasanya, perwakilan Sri Paus 
di suatu negara, nunsio apstolik 
atau wakil Sri Paus, menyampai-
kan cadangan dan dokumentasi 
kepada Vatikan. 

Dikasteri bagi Para Uskup ke-
mudian membincangkan pelanti-
kan dalam proses lebih lanjut dan 
mengambil suara. Saat disajikan 
dengan rekomendasi, Sri Paus 
membuat keputusan akhir.

Kongregasi Para Uskup, se-
buah jabatan  Kuria Roma, ba-
ru-baru ini mengubah namanya 
menjadi Dikasteri bagi Para 
Uskup, seiring dengan konstitusi 
baharu yang mendasari reformasi 
Vatikan oleh Sri Paus Fransiskus. 
— CNA 

MANILA: Sebuah universiti Ka-
tolik terkemuka di Filipina mem-
peringatkan orang-orang Katolik 
yang mempromosikan penampa-
kan St. Perawan Maria, adalah 
“bukan berasal dari yang ilahi” 
dan tidak mendapat pengiktirafan 
dari Vatikan. 

Universiti Santo Thomas (UST) 
yang dikendalikan oleh Domini-
kan, pada saat yang sama, mene-
gur seorang pensyarah dan paderi 
Dominikan kerana mencetak buku 
novena yang mempromosikan 
mukjizat “tidak autentik” iaitu 
penampakan St Maria di Kota 
Lipa, Batangas, pada tahún 1948.

UST  mengeluarkan peringatan 
kepada umat Katolik pada 10 Ju-
lai, selepas Fr Roland Mactal, di-
dapati mengaitkan sebuah novena 
dengan penampakan di Lipa yang 
sudah dinyatakan tidak benar atau 
tidak sah.

Fakulti Teologi Universiti itu 

mengatakan buku novena Fr Mac-
tal telah melanggar “Pedoman 
Pastoral  Para Uskup tentang De-
vosi Peribadi kepada Bonda Maria 
Pengantara Segala Rahmat” yang 
dikeluarkan oleh Konferensi para 
Uskup Filipina.

Dari panduan itu, para uskup 
itu mengatakan tidak ada klerus 
yang boleh melakukan usaha apa 
pun untuk menghubungkan atau 
menghidupkan kembali devosi 
Bunda Maria dengan menyebut 
serangkaian penampakan di 
Batangas kerana  penampakan itu 
tidak autentik. 

Fr Mactal melanggar pedoman 
itu  ketika dia mencetak teks-teks 
novena dan menggunakan gambar 
St. Maria dari Lipa di sampulnya, 
kata UST.

Pada tahun 1948, seorang Fil-
ipina bernama Teresita Castillo 
menyertai biara Karmelit di Kota 
Lipa dan mendengar suara. Sete-

lah itu, dia mengklaim mendengar 
suara yang diyakini sebagai suara 
Bonda Maria.

Pada tahun 2015, Vatikan me-
mutuskan bahawa serangkaian 
penampakan termasuk penampa-
kan yang dialami Castillo tidak 
autentik dan tidak berasal dari 
yang ilahi. — ucanews.com 

Takhta Suci tidak akui 
penampakan Bonda Maria di Lipa

HANOI: Seorang mi-
sionari Vietnam yang 
bekerjasama di Tai-
wan telah dipecat dari 
Serikat Sabda Tuhan 
(SVD) kerana bekerja                                   
dengan sebuah kum-
pulan  pengusir syaitan 
yang telah dilarang oleh 
para Uskup Vietnam. 

 SVD Vietnam menge-
sahkan  pemecatan Fr 
Martine Mai Anh Tuan dalam se-
buah pengumuman  yang dikeluar-
kan pada 12 Julai. 

Pengumuman itu ditandatangani 
oleh Provinsial SVD Vietnam, Fr  
Joseph Tran Minh Hung, SVD dan 
Setiausaha Provinsi, Fr Vincent Tran 
Trung Bao, SVD.

Fr Martine dan Fr Joseph men-
gatakan mereka telah menerima 
sejumlah aduan tentang keterli-
batan Fr Tuan dengan kumpulan 
yang mendakwa mereka “diilhami 

secara langsung” oleh  
Tuhan dan konnonnya 
dianugerahi kekuatan  
khusus untuk mengu-
sir syaitan. Dalam surat 
pemberitahuan itu juga 
dinyatakan bahawa pada 
tahun 2020, Fr Tuan 
dilepaskan  dari pelay-
anan Sakramen dan 
pastoral kerana dengan 

keras menolak untuk me-
matuhi pimpinan provinsinya yang 
telah meminta agar tidak mengikuti 
acara pengusiran syatan.”

“Pemecatan itu juga dilakukan se-
cara sah, di mana kaul, hak, dan ke-
wajiban imam itu  dicabut dan secara  
automatik. 

Menurut peraturan SVD, Fr Tuan 
tidak diperbolehkan melakukan tu-
gas kepaderiannya sehingga  uskup 
mengizinkan dia untuk bergabung 
dengan keuskupannya. — ucanews.
com 

Paderi SVD dipecat kerana sertai 
kumpulan pengusir syaitan haram 

Dari kiri, Sr. Petrini, Sr. Reungoat, dan Dr. Zervino

Fr  Joseph Hung



Maria Magdalena berasal 
dari Magdala, dekat 

Danau Galilea. 
Pada hari dia bertemu den-

gan Yesus, Maria Magdalena 
berada dalam keadaan ‘ber-
dosa’.

Tetapi, pada masa yang 
sama, dia merasakan penyesa-
lan yang mendalam atas 
hidupnya yang jahat. 

Ketika Yesus ke rumah seorang kaya bernama 
Simon untuk perjamuan makan, Maria datang 
dan menangis di kaki-Nya. Kemudian, dengan 
rambutnya yang panjang, dia mengeringkan kaki 
Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi 
yang mahal. 

Orang-orang yang melihat berasa hairan terha-
dap Yesus yang membiarkan seorang pendosa 
seperti Maria menyentuh-Nya. 

Bagi Yesus, Dia dapat melihat ke dalam hati 
Maria. Yesus berkata, “Dosanya yang banyak itu 
telah diampuni, sebab dia telah banyak berbuat 
kasih.” Kemudian Yesus berkata dengan lembut 
kepada Maria. “Imanmu telah menyelamatkan 
kamu. Pergilah dalam damai.”

Sejak itu, bersama para wanita kudus lainnya, 
Maria dengan rendah hati melayani Yesus dan 
para rasul-Nya. 

Ketika Yesus disalibkan, Maria ada di sana; di 
bawah kaki salib. Setelah jenazah Yesus dibar-
ingkan dalam makam, pagi-pagi benar pada hari 
Minggu Paskah, Maria pergi untuk membubuhi 
rempah-rempah pada jenazah Yesus tetapi 
mendapati makam itu kosong!

Maria menangis kerana tidak menemui jen-
azah-Nya. Tiba-tiba dia melihat seseorang yang 
disangkanya seorang tukang kebun lalu bertanya 
apakah dia tahu di mana tubuh Tuhan diletakkan.

Lelaki itu berbicara dengan suara yang amat 
dikenalinya, “Maria!” Dia-lah Yesus, berdiri 
tepat di hadapannya! Yesus telah bangkit dari 
antara orang mati. Dan Dia memilih untuk 
menyatakan diri-Nya pertama kali kepada Maria. 

Kenali 
Santo Anda 

Sta Maria Magdalena 
~ 22 Julai ~
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Brigitta dilahirkan di Swe-
den pada tahun 1303. Se-

jak kanak-kanak, dia amat setia 
berdevosi terhadap Sengsara 
Yesus. Semasa berusia 10 tahun, dia melihat dan 
mendengar pesan Yesus agar membawa manusia 
bertobat dan kembali taat kepada-Nya.

Ketika berusia 14 tahun, Brigitta berkahwin 
dengan Ulf yang juga memiliki semangat mel-
ayani Tuhan. 

Pasangan tersebut memiliki lapan orang anak, 
salah seorang di antaranya adalah St Katarina dari 
Sweden. 

Brigitta dan Ulf  bekerja dalam istana kera-
jaan Sweden. Brigitta berusaha membantu Raja            
Magnus dan Ratu Blanche untuk hidup lebih baik, 
walaupun pada umumnya mereka tidak menden-
garkan nasihatnya.

Sepanjang hidupnya, Brigitta mendapat anuge-
rah penampakan-penampakan yang luar biasa dan 
pesan-pesan khusus dari Tuhan. 

Setelah suaminya meninggal dunia, Brigitta 
menanggalkan semua pakaian mewahnya dan 
hidup sebagai seorang biarawati yang miskin. 

Wanita kudus ini kemudiannya membentuk 
Ordo Sang Penebus yang juga dikenal sebagai 
Ordo Brigittin. 

Semua wahyu yang disampaikan kepada         
Brigitta tentang Sengsara Yesus diterbitkan sete-
lah kematiannya. St Brigitta wafat di Roma pada 
23 Julai 1373. 

Beliau dinyatakan santa oleh Sri Paus Boniface 
IX pada tahun 1391.

St Brigitta dari Sweden  
~ 23 Julai ~ 

KENINGAU: Couples of Christ (CFS) 
Sabah yang berhimpun di Pusat Zia-
rah Keluarga Kudus, Nulu Sosopon pada 
10-11 Julai 2022, diseru oleh Uskup 
Cornelius Piong untuk membantu Ger-
eja dalam membangun kerajaan Tuhan di 
bumi yang penuh dengan konflik, pengan-
iayaan, penipuan dan budaya tidak peduli. 

Prelatus itu berkata demikian semasa 
menyampaikan homili semasa Misa Ku-
dus pembukaan retret CFS yang bertema, 
Kristus Menyembuhkan. 

Pada awal homilinya, Uskup Cornelius 
mengatakan, “Kita bersyukur kerana Tu-
han kita, yang kita kenal dan percaya ada-
lah Tuhan yang berbelas kasihan. Kerana 
sifat belas kasihan, maka inilah sebab, 
kita percaya bahawa Dia selalu memberi 
peluang dan kesembuhan.”

Tambahnya, “Menyedari anggota-ang-
gota keluarga kita, kita tahu, tidak ada 
sentiasa baik dan sejahtera. Kita sentiasa 
memerlukan penyembuhan.”

“Dengan adanya Yesus dan hidup ber-
pusat kepada Kristus setiap hari, pasti 
ada kepercayaan, harapan dan kasih yang 

boleh menyembuhkan kita. Inilah cara 
kita disembuhkan dan menyembuhkan. 
Mungkin proses kesembuhan ini meli-
batkan rasa sakit, mengambil masa lama 
... tetapi kita akan disembuhkan jika 
kita percaya dan yakin pada Tuhan yang          
berbelas kasihan.”

Uskup Cornelius Piong sentiasa meng-
hargai keluarga kerana bagi prelatus itu, 
tanpa keluarga, setiap perancangan pas-
toral di paroki atau keuskupan tidak akan 
terlaksana.

Setiap kali berhadapan dengan cabaran 
hidup dalam keluarga, kalau kita tidak in-
gat Tuhan itu berbelas kasihan, tidak akan 
ada harapan.”

“Selama 29 tahun saya menjadi Uskup, 
peranan keluarga yang mendidik, mem-
bimbing dan membesarkan anak-anak 
mereka dalam iman Katolik, telah mem-
bantu saya selama 29 tahun sebagai 
Uskup.

Tanpa keluarga yang berjalan bersama 
dengan Kristus, sesebuah keuskupan 
boleh lumpuh,” tegasnya.

Sebagai penghargaan kepada keluarga 

juga, Uskup Cornelius Piong telah mem-
bina Pusat Ziarah Keluarga Kudus di Nulu 
Sosopon, lokasi retret CFS pada tahun ini.

Pusat Ziarah ini dibina sebagai tempat 
inspirasi dan pembaharuan bagi keluarga 
dan komuniti terus komited sebagai ahli 
keluarga Kristus yang besar, juga untuk 
komited dan efektif dalam melayani kera-
jaan Tuhan. 

Hari kedua retret diisi dengan doa, sesi-
sesi taklimat “Seeking Jesus in the periph-
eries”, “Love like Christ” dan “Sing of the 
victories of Christ”, sesi-sesi perkong-
sian, pujian dan penyembahan.

Misa Kudus dan sesi-sesi dalam retret 
ini turut disiarkan secara langsung mela-
lui Facebook KekitaanFM. 

CFC ditubuhkan di Manila, Filipi-
na dengan 16 pasangan Katolik. CFC              
merupakan pertubuhan di bawah naungan 
Pembaharuan Karismatik Katolik.

CFC berkembang di Sabah bermula 
2005. CFC disertai oleh pasangan suami 
isteri Katolik yang mahu membantu sesia-
pa sahaja untuk membina hubungan akrab 
dengan Tuhan.

Keluarga jadi nafas perancangan 
pastoral Keuskupan

Seminari Tinggi Kuching rai Hari Sto Petrus dan Paulus 
KUCHING: Seminari Besar Kolej Sto 
Petrus (SPC), meraikan Pesta Sto Petrus 
dan Paulus pada 29 Jun lalu. Ia dimula-
kan dengan doa pagi dan meditasi, diikuti 
dengan perlawanan bola sepak tradisional 
antara pasukan Petrus (merah) dan Paulus 
(biru). 

Misa Kudus dirayakan pada sebelah 
malam. Ia dipimpin oleh Uskup Agung 
Kota Kinabalu, John Wong dan dihadiri 
para seminarian, pensyarah SPC dan be-
berapa orang religius dari Sisters of St   
Francis Sarawak (SSFS). 

Uskup Agung John memulakan                      
homilinya dengan mengemukakan tiga soa-
lan kepada hadirin. Pertama, apakah yang 
menjadikan Sto Petrus dan Paulus hebat?  

Kedua, apakah yang membuatkan mere-
ka menjadi tokoh penting dalam Gereja? 

Dan ketiga, adakah mereka sempurna dan 
tidak bercela sehingga Tuhan menggunakan 
mereka sebagai alat-Nya? 

Prelatus itu menjelaskan mereka tidak 
sempurna dan hanyalah manusia biasa 
tetapi dengan rendah hati serta kepercayaan 
yang kuat, mereka rela Tuhan mengguna-
kan mereka untuk mewartakan kemuliaan-
Nya.

Prelatus itu menggunakan prinsip falsa-
fah ‘sebab dan akibat’ dengan menghurai-
kannya sebagai tanda dan akibat. 

Sebagai tanda pertemuan, Sto Petrus 
menemui belas kasihan, pengampunan, 

dan kasih Tuhan apabila Dia memandang 
kepada-Nya; ini menyebabkan dia menjadi 
“batu” Gereja dan kemudiannya disalibkan 
secara terbalik. 

Sto Paulus pula, bertemu dengan Tu-
han dalam perjalanan ke Damsyik. Dia          
mengalami belas kasihan, pengampunan, 
dan kasih Tuhan, dan sebagai akibatnya, 
mengorbankan nyawanya kerana imannya.

Tambah Bapa Uskup Agung, selalunya 
dalam kehidupan kita, kita mencari tanda-
tanda supaya kita dapat yakin dengan pang-
gilan kita.

Menceritakan pengalamannya semasa 
berada di SPC dari 1992-1998, setiap ta-
hun semasa pesta ini, beliau selalu memo-
hon tanda, pertemuan dengan Tuhan, tetapi 
tidak mendapat apa-apa, sehinggalah beliau 
sedar - adakah dia bersedia untuk mengha-

dapi akibat daripada pertemuan itu? Dalam 
nada jenaka, prelatus itu mengatakan se-
lepas itu dia berhenti meminta tanda.

“Setiap daripada kita akan mempun-
yai tanda, pertemuan dengan Tuhan se-
belum memutuskan untuk memasuki 
seminari. Yesus, selepas kebangkitan-Nya, 
meminta murid-murid untuk kembali ke 
Galilea, tempat di mana Yesus memulakan                                                                       
pelayanan awam-Nya dan di mana murid-
murid berjumpa dengan Tuhan. Begitu juga, 
kita perlu kembali ke pertemuan pertama 
kita dengan Tuhan, untuk sentiasa meng-
ingati dan memperbaharui komitmen ini 
untuk berjalan ke arah pelayanan imamat.”

“Seperti Sto Petrus dan Paulus, marilah 
kita membenarkan Tuhan menggunakan 
hidup kita untuk kemuliaan Tuhan yang 
lebih besar,” kata Uskup Agung John. 

Para peserta retret CFC sedang menyanyikan lagu pujian dan penyembahan dalam salah satu sesi. 



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.

17 Julai, 2022

KENINGAU: Banyak Gereja 
Katolik khususnya di kawasan 
pedalaman dapat dibangun den-
gan adanya umat yang bersatu dan 
bermurah hati.

Kemurahan hati seorang umat, 
Sdra Alex Lumau telah memam-
pukan Kg Keningau, dapat mem-
bina sebuah Gereja.

Kg Keningau adalah di bawah 
jagaan Paroki Katedral St Francis 
Xavier. 

Upacara penyerahan tanah itu 
berlangsung selepas Misa Kudus 
yang dipimpin oleh Uskup Cor-
nelius Piong di kawasan rumah 
Sdra Alex.

Dalam ucapannya, Uskup Cor-
nelius mengucapkan rasa syukur 
dan terima kasih kerana kemura-
han hati Sdra Alex menyerahkan 

tapak tanah demi membangun se-
buah Gereja di kampung ini. 

“Umat Katolik di kampung ini 
sangat ramai dan sayang jika tidak 
ada Gereja.

“Sekarang, tapak sudah ada 
dan bagi memulakan pembinaan,  
semua umat harus bersatu dan 
bersedekah, agar pembinaan Ger-
eja dapat dilakukan secepat yang 
mungkin,” kata Uskup Cornelius.

Penerimaan tapak tanah itu 
kemudiannya dimuktamadkan 
dengan Uskup Cornelius Piong 
menandatangani perjanjian seba-
gai wakil gereja dan Sdra Alex         
Lumau sebagai wakil penderma.

Difahamkan bahawa ger-
eja itu bakal dinamakan Gereja 
St.Anthony dari Padua. — Juanis 
bin Marcus

Penutupan Kaamatan/Gawai 
rayakan iman dan persekutuan 
KUANTAN: Kapel St Theresa, 
Gambang meraikan penutupan 
Pesta Kaamatan/Gawai dengan 
Misa Kudus disusuli majlis per-
saudaraan dan pelbagai aktiviti 
pada 10 Julai.

Ini diadakan selepas Komuniti 
Katolik Paroki dari Sarawak dan 
Sabah, yang berkhidmat dalam 
Angkatan Tentera Malaysia, 
kembali selepas meraikan Pesta 
Menuai bersama keluarga dan 
rakan-rakan di kampung halaman 
masing-masing.

Dianjurkan oleh keluarga       
Angkatan Tentera Katolik, kira-
kira 30 pasangan Katolik bersa-
ma anak-anak mereka berkumpul 
untuk mempromosi perpaduan, 
memelihara budaya dan mem-
pertahankan nilai-nilai murni  
kumpulan etnik mereka semasa 
musim menuai ini. 

Misa pada hari itu yang          
dipimpin oleh Fr George                
Packiasamy, dimulakan dengan 
tarian Sumazau, disusuli perara-
kan masuk dan diakhiri dengan 
tarian Ngajat serta umat dipercik 
dengan Air Suci.

“Sebagai ibu bapa, kita mesti 
menunaikan kewajipan kita un-
tuk menyemai nilai-nilai moral 
yang baik dan iman yang kukuh 
sebagai asas kepada setiap anak 
untuk membantu menghadapi 

cabaran dunia moden ini,” kata 
Fr George semasa menyampai-
kan homilinya. 

Paderi itu juga berpesan agar 
umat sentiasa berdoa, bersyukur 
serta mengingatkan mereka ba-
hawa Firman Tuhan dekat setiap 
daripada kita dan ia dapat ditemui 
di lubuk hati dan jiwa kita.

Selepas Misa, diadakan ja-
muan makan tengah yang meng-
hidangkan pelbagai juadah dari           
Malaysia Timur.

Umat dapat menyaksikan           
upacara pemotongan pokok pi-
sang dari tradisi orang Iban yang 
dikenali sebagai ‘potong renyai’ 
bagi melambangkan berakhirnya 
Pesta Menuai. Selain itu, kelu-
arga juga dapat mengambil baha-
gian dalam sukaneka,  pertandin-
gan berpakaian terbaik dan tarian.

Dua perayaan budaya dari 
Malaysia Timur ini, begitu di-
hormati di Gereja-gereja Katolik 
Semenanjung, kerana ia mem-
bawa budaya kesyukuran kepada 
limpahan berkat Tuhan meskipun 
dilanda pandemik.

Empat orang anggota tentera 
juga diraikan sebagai penghar-
gaan kepada mereka yang telah 
21 tahun dalam perkhidmatan 
Tentera Udara DiRaja Malaysia 
(TUDM), sebelum kembali ke 
kampung halaman mereka. 

Jeffrin, seorang pegawai 
TUDM dan presiden komuniti 
Malaysia Timur mengucapkan 
terima kasih kepada penganjur 
dan umat yang menyertai maj-
lis penutupan Pesta Kaamatan/       
Gawai yang telah dua tahun ter-
tangguh — Angeline Tan

Kerana utamakan Tuhan, umat 
derma tanah untuk dirikan Gereja 

Sdra Alex Lumau (paling kiri) bersama Uskup Cornelius Piong dan Pengerusi MPP KSFX. 

KOTA KINABALU: Seramai 350 orang 
perwakilan berkampung di Katedral Hati 
Kudus Kota Kinabalu bagi sesi dan Misa 
Kudus pelancaran Konvensyen Pastoral 
SeMalaysia (PMPC) 2026 pada 9 Julai 
yang lalu. 

Para perwakilan ini terdiri daripada para 
paderi di Diosis Agung Kota Kinabalu, 
para religious dari kongregasi tempatan 
dan antarabangsa, wakil-wakil dari badan-
badan pergerakan kerohanian dan pergera-
kan pelayanan pastoral, serta dari komisi-
komisi di Diosis Agung.

Sesi bermula dengan doa oleh Fr           
Thomas Madanan, yang kemudiannya 
mengongsikan pengenalan tentang PMPC 
2026. 

Tayangan video kemudiannya menyusul 
yang memaparkan sejarah perkembangan 
Gereja Katolik di Sabah, dari sebuah gereja 
Prefecture menjadi sebuah gereja tempatan. 

Ia juga memaparkan sejarah tem-
patan Sabah yang menjadi faktor 
pendorong kepada kewujudan Ger-
eja Katolik seperti yang ada sekarang. 
Tayangan slide seterusnya menyusul yang 
memperlihatkan peringkat-peringkat yang 
akan dilalui oleh Diosis Agung setelah 
pelancaran itu. 

Kemuncak PMPC 2026 akan berlang-
sung di Pusat Majodi, Johor yang akan 
dihadiri oleh 1,000 perwakilan dari setiap 
diosis di seluruh Malaysia. 

Dalam ucapan pelancaran, Uskup Agung 
John berkata, ‘Ya, kita akui ini merupakan 
satu tugasan dan tanggungjawab, namun 
ianya lebih kepada tanggungjawab dan 

juga kesempatan bagi kita untuk ‘mengala-
mi’ Tuhan. 

“Oleh itu, kesempatan ini bukan lagi satu 
tugasan tetapi menjadi satu ‘proses’ bagi 
kita untuk kembali menemui Tuhan, men-
galami Dia yang berjalan Bersama kita, ter-
utama bagi pemurnian iman setiap kita…
dan saya juga amat percaya bahawa, kita 

boleh berkongsi pengalaman perjalanan 
rohani  sebagai sebuah keuskupan, dengan 
mereka dari negeri Sarawak dan Semanan-
jung.”

Gembira dengan kehadiran para perwak-
ilan dari paroki-paroki dan kongregasi reli-
gious, Uskup Agung John juga menyatakan 
kegembiraannya dengan kehadiran sebaha-
gian besar paderi yang ada di Keuskupan 
Agung bagi Misa Kudus Pelancaran PMPC 
2026 itu.

Gimik pelancaran dilaksanakan dengan 
pemukulan gong sebanyak 25 kali yang 
melambangkan 25 tahun visi dan misi Dio-
sis Agung. 

Pemukulan gong juga dilaksanakan den-
gan mewakilkan semua golongan umat sep-
erti kanak-kanak, belia, warga emas, Orang 
Kelainan Upaya (OKU), religius wanita 
dan lelaki, seminarian, paderi dan diakhiri 
oleh Uskup Agung John Wong. 

Selepas pemukulan gong, Uskup Agung 
kemudiannya menyerahkan ‘banner’ dan 
CD yang mengandungi bahan maklumat 
tentang proses PMPC kepada paroki-paro-
ki. 

Banner dan CD tersebut akan menjadi 
bahan untuk digunakan bagi proses konsul-
tasi di peringkat paroki. — Peter Zeter

Diosis Agung Kota Kinabalu 
lancar PMPC 2026 

Uskup Agung John menyerahkan Banner dan CD kepada salah seorang wakil paroki.


