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Tetapi aku sekali-kali tidak mahu bermegah, selain dalam 
salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia 
telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab ber-
sunat atau tidak bersunat tidak ada ertinya, tetapi men-
jadi ciptaan baharu, itulah yang ada ertinya. Dan semua 
orang, yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, 
turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mere-
ka dan atas Israel milik Tuhan.                 Galatia 6: 14-16                           
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Tinggalkan polemik, 
temui semula 

keindahan liturgi 
VATIKAN: Sri Paus Fransis-

kus telah menulis Surat Apos-
tolik Desiderio Desideravi kepada 
umat Tuhan mengenai liturgi, un-
tuk mengingati makna mendalam             
perayaan Ekaristi dan menjaga 
persekutuan. 

Bapa Suci menerbitkan Desiderio                               
Desideravi pada 29 Jun 2022, yang merangku-
mi 65 perenggan dan menghuraikan keputusan 
pleno Februari 2019 Dicastery of Divine Wor-
ship dan mengikuti motu proprio Traditionis 
Custodes.

Dalam surat yang menjemput seluruh Gereja 
untuk “menemui semula, melindungi, dan untuk 
menghidupkan kebenaran dan kuasa perayaan 
Kristian,” Bapa Suci Fransiskus mengimbas 
kembali kepentingan konstitusi Konsili Vatikan 
II, “Sacrosanctum Concilium,” yang membawa 
kepada teologi liturgi yang lebih indah. Prelatus 
itu mahu keindahan perayaan Kristian dan ke-
sannya terhadap kehidupan Gereja tidak diros-
akkan oleh pemahaman cetek atau dieksploitasi 
dalam beberapa bentuk visi ideologi” (16).

Banyak polemik mengenai “persoalan litur-
gi,” kerana, liturgi adalah kemuncak dan sum-
ber semua karya Gereja. 

Fransiskus menyatakan beliau sukar mema-
hami sikap Katolik yang menolak Konsili Vati-
kan II (KV II) dan pembaharuan-pembaharuan 
liturgi yang diluluskan melalui KV II. 

Desiderio Desideravi juga menekankan          
ketegasan Fransiskus menolak Misa Latin 
Tradisional tahun lalu, yang diliberasikan oleh 
Sri Paus Benediktus XVI. 

Antara lain, motu proprio Traditionis                       
Custodes (Penjaga Tradisi) tahun lepas, me-
netapkan bahawa setiap Misa Latin atau Tri-
dentin. harus diluluskan oleh uskup dan paderi 
yang baharu ditahbiskan perlu memohon izin 
bagi merayakannya, dengan konsultasi Vatikan.  
Sejak itu, ramai uskup di seluruh dunia mela-
rang sepenuhnya Misa Tridentin di keuskupan 
mereka.

Surat apostolik ini tidak hanya ditujukan ke-
pada para klerus,  tetapi kepada semua umat ber-
iman. Beliau memetik kata-kata Sri Paus Pius 
XII bahawa liturgi bukanlah upacara hiasan. 
Reformasi liturgi hasil KV II juga bukanlah 
pedoman baharu tetapi lebih kepada memaha-

mi keindahan perayaan liturgi dan peranannya 
dalam penginjilan. 

“Marilah meninggalkan polemik kita untuk 
mendengar bersama-sama apa yang dikatakan 
oleh Roh kepada Gereja. Marilah kita menjaga 
persekutuan kita. Marilah kita terus kagum   
dengan keindahan Liturgi” (65).

“Kita juga perlu memahami bahawa liturgi 
bukan sekadar menceritakan semula kenangan 
tentang orang lain, tentang apa yang berlaku se-
masa perjamuan terakhir Kristus, dan ia bukan 
“pementasan” teater tentang apa yang berlaku 
semasa kesengsaraan Yesus. 

Sejak awal lagi Gereja telah memahami,       
dengan dibantu oleh Roh Kudus, apa yang 

kelihatan dalam Yesus, apa yang dapat dilihat 
dengan mata dan disentuh dengan tangan, per-
kataan dan gerak-gerinya, ketepatan Firman 
yang diinkarnasikan — segala sesuatu tentang 
Dia, telah dimasukkan ke dalam perayaan 
sakramen,” tulis Fransiskus. 

Dalam Ekaristi dan sakramen-sakramen, 
kemungkinan untuk bertemu dengan Kristus 
adalah terjamin, dan tanda-tanda Sengsara-
Nya, dihidupkan kembali dalam korban Misa, 
“yang terus mengampuni kita, menyembuhkan 
kita, menyelamatkan kita dengan kuasa yang            
mengalir daripada sakramen-sakramen.”

“Ekaristi bukanlah magis, kerana ia datang 
dari Tuhan.  Pertemuan pertama kita dengan 
perbuatan Paskah-Nya adalah peristiwa yang 
menandakan kehidupan semua orang percaya: 
Pembaptisan kita,” tulisnya.

Perayaan yang tidak menginjil adalah tidak 
sahih, sama seperti pewartaan yang tidak mem-
bawa kepada pertemuan dengan Tuhan yang 
bangkit dalam perayaan itu adalah tidak sahih. 
Dan kemudian kedua-duanya, tanpa kesaksian 
kasih, adalah seperti membunyikan gong yang 
bising atau canang yang berdentang. (1 Kor 
13:1) [37]

Mengakhiri Surat Apostoliknya, Sri Paus 
Fransiskus menegaskan semula apa yang 
ditetapkan dalam “Traditionis custodes” baha-
wa “Gereja boleh mengangkat, dalam pelbagai 
bahasa, satu dan doa yang sama yang mampu 
menyatakan kesatuannya,” dan doa tunggal 
ini adalah doa Ritus Romawi, yang terhasil 
daripada pembaharuan KV II dan ditubuhkan 
oleh Bapa Suci yang kudus, Sri Paulus VI dan 
Yohanes Paulus II. — Sumber Crux/Media                  
Vatikan

VATIKAN: Logo rasmi Jubli yang akan dirayakan 
pada 2025, telah diperkenal dan diumumkan dalam 
sidang akhbar yang diadakan pada 28 Jun 2022, di 
Sala Regia Istana Apostolik Vatikan.

Dewan Kepausan untuk Penginjilan Baharu, 
yang kini di bawah naungan Dikasteri untuk Evan-
gelisasi, telah diamanahkan bagi menyelaras per-
siapan Takhta Suci untuk Tahun Suci 2025 dengan 
moto: “Penziarah Harapan.”

Mantan Presiden Dewan Kepausan, Uskup 
Agung Rino Fisichella, mengatakan sebanyak 294 
penyertaan mencipta logo tahun jubli 2025, telah 
diterima dari 213 bandar dan 48 negara berbeza, 

dengan peserta yang berusia dari enam hingga 83 
tahun.

Pemenang pencipta logo Tahun Jubli 2025,       
Giacomo Travisani, mengatakan inspirasinya ter-
cetus dengan  membayangkan semua orang berger-
ak ke hadapan bersama-sama, dengan dibantu an-
gin Harapan iaitu Salib Kristus dan Kristus sendiri.

Logo menunjukkan empat figura yang melam-
bangkan sesama manusia dari empat penjuru bumi. 

Mereka masing-masing memeluk satu sama 
lain, menunjukkan perpaduan dan persaudaraan. 
Figura pertama berpaut pada Salib. Gelombang 
yang mendasarinya bergelora untuk menunjuk-

kan bahawa ziarah kehidupan tidak selalunya 
tenang. 

Bahagian bawah Salib berbentuk sauh, 
yang menandakan keadaan di bumi 
adakalanya tidak dijangka, dan Salib ada-
lah sauh yang menguasai pergerakan om-
bak.

Logo ini juga menunjukkan bagaimana 
perjalanan ziarah bukan bersifat individual, 
sebaliknya komunal, dengan tanda-tanda 
dinamika yang semakin meningkat, yang                   
semakin bergerak ke arah Salib. — Berita               
Vatikan

Vatikan umum Logo rasmi Tahun Jubli 2025

Tinggalkan polemik untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada Gereja —  petikan 
Surat Apostolik “Desiderio desideravi”oleh Sri Paus Fransiskus. Gambar: Media Vatikan. 



Pemberian rahmat yang percuma

Yesus mengutus tujuh puluh 
(dua) murid ke seluruh juru-

san untuk mempersiapkan 
kedatangan-Nya ke daerah-         
daerah dan tempat-tempat, yang 
akan dikunjungi-Nya. 

Mereka itu adalah utusan. 
Yesus Kristus sendirilah yang 
akan datang sebagai Raja untuk 
mendirikan Kerajaan-Nya. 

Kerajaan Tuhan bukanlah hasil 
usaha manusia, melainkan karya 
Tuhan. Manusia hanyalah bertu-
gas sebagai penolong. Namun 
dihargai dan diminta oleh Tuhan 
sendiri melalui Yesus. Dan 
s e m u a  o r a n g  h a r u s  i k u t          
mengambil bahagian dalam 
mendirikan Kerajaan-Nya itu.

Dalam melaksanakan perutu-
san-Nya sebagai Mesias,Yesus 
ternyata memerlukan bantuan 
manusia. 

Dan Dia mahu ramai pemban-
tu! “Tuaian memang banyak, 
tetapi pekerjanya sedikit!” 
Ternyata fungsi manusia begitu 
dihargai Tuhan, sehingga Yesus 
minta dan memanggil kita manu-
sia seramai  mungkin sebagai 
pekerja-pekerja ke tuaian itu. 

S e b e n a r n y a  k i t a  m a s i h 
kekurangan paderi dan petugas 
Gereja. 

Doa mohon panggilan untuk 
ikut mengambil bahagian dalam 

karya keselamatan manusia 
adalah sungguh keinginan Yesus 
sendiri, yang harus disahut 
secara serius! 

Dan menurut Injil, tugas yang 
diberikan Yesus kepada murid-
murid-Nya terdiri dari dua hal 
ini: mewartakan Kerajaan Tuhan, 
dan menyembuhkan orang sakit. 

P a n g g i l a n  o l e h  Ye s u s 
dikatakan dengan bahasa alkita-
biah. Tetapi dalam istilah yang 
sederhana itu terungkaplah tugas 
yang sangat penting dan luas: 
memperhatikan dan mengolah 
jiwa dan raga, perawatan jiwa 
d a n  p e r t o l o n g a n  k e p a d a 
masyarakat, serta perhatian kepa-
da orang yang sihat mahupun 
sakit.

Untuk melaksanakan tugas 
atau perutusan tersebut, Yesus 
juga menyebut syarat-syaratnya. 
“Pergilah! Camkanlah, Aku men-
gutus kamu seperti anak domba 
ke tengah-tengah serigala.” 

Kita dipanggil bukan untuk 
berjuang dengan kekerasan 
lawan kekerasan, menggunakan 
helah dengan tipuan, dengan 
menggunakan saham atau modal 
wang sebaliknya menggunakan 
senjata perdamaian, kesabaran 
dan pengorbanan. 

Dari syarat-syarat itu ternyata, 
bahawa utusan-utusan Kristus di 

dunia ini tidak sama seperti 
orang-orang lain di dunia ini. 
Secara duniawi Gereja bergan-
tung pada diri sendiri, ibaratnya 
tersamping sebagai kekuatan 
dunia, dan hanya dilindungi dan 
ditanggung oleh kekuatan dan 
kekuasaan Tuhan.

Kerana itu Yesus mengatakan: 
“Janganlah membawa pundi-
pundi atau bekal atau kasut.” 

Pada dasarnya landasan untuk 
melaksanakan misi  Yesus, 
bukanlah dengan menyiapkan 
bekalan atau melihat terlebih 
dahulu adakah situasi di sese-
buah tempat itu selamat.

Pelayanan jiwa (cura ani-
marum) tidak tergantung pada 
persediaan dan kelengkapan 
material atau duniawi. 

Murid-murid Yesus menunjuk-
kan mereka bersikap biasa dan 
bergaul dengan sesama secara 
jujur, tanpa bekalan atau persia-
pan wang. 

Kita sebagai manusia adalah 
alat Tuhan dan harus rela membi-
arkan diri untuk digunakan-Nya 
menurut keadaan kita masing-
masing.

Yesus juga berbicara tentang 
dua hal atau sikap dasar setiap 
orang, yang mahu menjadi 
murid-Nya: menerima atau 
menolak? Ada orang-orang yang 

mahu menerima panggilan 
Yesus, untuk ikut mendirikan 
Kerajaan-Nya. 

Te t a p i  a d a  p u l a  y a n g          
menganggap dirinya sebagai 
pengikut Kristus, namun tidak 
mendengarkan panggilan-Nya 
untuk mengambil bahagian 
dalam karya-Nya.

Yesus  memangg i l  k i t a ,            
mengambil bahagian  dalam 
karya pewartaan khabar gembira 
iaitu Injil, yang disebut evange-
lisasi. 

Pewartaan khabar gembira 
Yesus bukan hanya berupa ajaran 
dengan kata-kata belaka, namun 
juga disertai perbuatan di segala 
lapangan hidup. 

Gereja kita sungguh memerlu-
kan terutama kaum muda untuk 
menyahut panggilan menjadi 
paderi atau memasuki kehidupan 
dan karya religius (sebagai biar-
awan-biarawati). 

Khususnya di paroki-paroki 
yang besar.

Seperti yang disampaikan oleh 
Sri Paus Fransiskus dalam seruan 
apostoliknya “Sukacita Injil” 

Ki ta  semua bersukac i ta     
menerima khabar gembira,  just-
eru sukacita Injil inilah yang 
harus mendorong kita semua 
tanpa kecuali, untuk meneruskan 
sukacita itu kepada semua orang. 

Sukacita Injil itu dapat kita 
sampaikan kepada sesama kita 
dengan meneruskan kerahiman 
Tuhan, yang dalam diri Yesus 
membangun Kerajaan-Nya. 

Setiap orang Kristian sejati 
harus mengambil keputusan 
secara tegas, iaitu mahu mengi-
kuti atau tidak mahu mengikuti 
panggilan Tuhan, untuk mew-
artakan dan melaksanakan 
khabar gembira Yesus dalam 
aneka macam dan bentuknya. — 
iman Katolik 

HARI MINGGU BIASA KE-14 
TAHUN C 

YESAYA 66:10-14C
GALATIA 6:14-18

LUKAS 10:1-12,17-20

Bergerak ke tengah-tengah ‘serigala’ dengan senjata perdamaian 

Terdapa t  ke t egangan  d i              
kalangan orang Kristian hari 

ini di kalangan mereka yang mahu        
menghulurkan belas kasihan 
Tuhan di mana-mana, tanpa seba-
rang syarat, dan mereka yang lebih 
pendiam dan bersikap memilih 
untuk menyalurkan kasih Tuhan.

Ketegangan ini paling jelas 
muncul  dalam perdebatan,             
mengenai siapa yang boleh      
menerima sakramen: Siapakah 
yang harus dibenarkan untuk 
menerima Ekaristi? Siapa yang 
patut dibenarkan berkahwin di 
dalam gereja? Siapa yang patut 
dibenarkan dikebumikan secara 
Kristian? Bila seorang paderi 
harus menahan absolusi dalam 
pengakuan?

Walau bagaimanapun, polemik 
ini lebih banyak kepada persoalan 
siapa siapa yang harus dibenarkan 
untuk menerima sakramen terten-
tu. Akhirnya, ini tentang bagaima-
na kita memahami rahmat dan 
belas kasihan Tuhan. 

Contoh jelas dalam hal ini pada 
hari ini ialah tentangan yang 
semakin meningkat, terhadap 
beberapa sektor dan pendekatan 
Sri Paus Fransiskus. 

Bagi pengkritik Bapa Suci 
Fransiskus, mereka melihat 
Fransiskus sebagai seorang yang 
lembut dan berkompromi. 

B a g i  m e r e k a ,  S r i  P a u s 
Fransiskus  sangat mudah mem-
berikan berkat tanpa sekatan, men-
jadikan Tuhan dan belas kasihan-
Nya mudah dicapai seperti aliran 
air dari paip yang terdekat. 

Dia menawarkan pelukan Tuhan 
kepada semua. Tiada syarat yang 

diminta. Tidak perlu bertaubat ter-
lebih dahulu. Seseorang itu tidak 
dituntut untuk berubah terlebih 
dahulu. Dia menawarkan berkat 
untuk semua. Tanpa kos. 

Apa yang perlu dikatakan ten-
tang ini? Jika kita mencurahkan 
rahmat dan belas kasihan Tuhan 
dengan sewenang-wenangnya, 
bukankah agama Kristian ini akan 
kehilangan banyak ‘garam’ dan 
‘raginya’? 

Bolehkah kita memeluk dan 
memberkati semua orang tanpa 
sebarang syarat moral? Bukankah 
Injil bermaksud yang sebaliknya?

Nah, frasa murahan murah ialah 
oxymoron. Tidak ada perkara         
seperti berkat yang murah. Semua 
berkat, mengikut definisi, tidak 
seperti berkat yang ringkas, 
mengikut definisi, berkat tidak 
meminta syarat tertentu untuk 
dipenuhi untuk ditawarkan dan 
diterima. 

Intipati rahmat adalah bahawa ia 
adalah hadiah, percuma meskipun 
tidak layak. Dan, walaupun pada 
hakikatnya berkat sering mem-
bangkitkan tindak balas cinta dan 
perubahan hati, ia tidak dengan 
sendirinya menuntut mereka 
melakukan demikian.

Tidak ada contoh yang lebih 
kuat tentang hal ini selain    
perumpamaan Yesus tentang anak 
yang hilang dan bagaimana Dia 
menggambarkan kasih karunia 
bertemu dengan kesesatan. Kita 
tahu ceritanya. 

Anak yang hilang meninggalkan 
dan menolak bapanya, mengambil 
warisan yang belum diperolehnya, 
pergi ke negeri asing (tempat yang 

jauh dari bapanya) dan membazir-
kan wang untuk mengejar         
kesenangan.

Apabila dia telah mensia-siakan 
segala-galanya, dia memutuskan 
untuk kembali kepada ayahnya, 
bukan kerana dia tiba-tiba menye-
dari dan diperbaharui tetapi kerana 
dia lapar. 

Dia masih mementingkan diri. 
Dan, kita tahu apa yang berlaku. 
Ketika dia masih jauh dari rumah 
ayahnya, ayahnya (tidak syak lagi 
merindui kepulangannya) berlari 
keluar untuk menemuinya dan, 
sebelum anaknya sempat meminta 
maaf, si bapa memeluknya tanpa 
syarat, membawanya kembali ke 
rumah dan menyediakan perayaan 
khas  un tuknya .  In i  bo leh 
dikatakan berkat yang diberikan 
begitu sahaja! 

Perhatikan kepada siapa perum-
pamaan ini diucapkan. Ia dituju-
kan kepada sekumpulan orang 
beragama yang warak,         sangat 
kecewa kerana melihat Yesus  

makan bersama dengan orang ber-
dosa (tanpa terlebih dahulu 
menuntut beberapa prasyarat 
moral) Yesus dilihat merendahkan 
nilai berkat, menjadikan kasih dan 
belas kasihan Tuhan terlalu mudah 
diakses, seolah-olah ia kurang ber-
harga. 

Perhatikan juga reaksi ramai 
orang sezaman dengan Yesus apa-
bila mereka melihat Dia makan 
bersama orang berdosa. 

Contohnya, semasa dia makan 
bersama Zakheus, pemungut 
cukai, Injil menyatakan, “Semua 
orang yang melihatnya mula 
menggerutu.” Menarik, bagaimana 
rasa tidak puas hati itu berterusan.

Kenapa? Mengapa ada kebim-
bangan ini? Apa yang menyebab-
kan tercetusnya “rungutan” kita? 
Adakah kerana prihatin terhadap 
agama yang benar? Tidak juga. 

Kebimbangan ini berakar bukan 
dari agama tetapi berlandaskan 
s i f a t  k i t a  dan  luka  k i t a . 
Penentangan kita terhadap pembe-
rian percuma, ganjaran mudah, 
cinta tanpa syarat, rahmat yang 
tidak sepatutnya, berpunca daripa-
da sesuatu di dalam naluri kita.

DNA yang menjadi beku dise-
babkan oleh luka kita. Gabungan 
alam semula jadi dan kesan luka 
dalam diri kita, menyebabkan 
cinta dan pengampunan tidak 
seharusnya diberi begitu sahaja 
tanpa menuntut pihak yang salah 
untuk berubah.  

Dalam hidup ini, tiada makan 
percuma! Dalam agama, tiada rah-
mat percuma! 

Konspirasi antara sifat dan luka 
kita sentiasa mengingatkan kita 

bahawa kita tidak dapat dicintai, 
dan cinta itu mesti dihargai; ia 
tidak boleh diberikan percuma 
kerana kita tidak layak. 

Saya percaya, mengatasi suara 
dalaman yang sentiasa mengingat-
kan kita bahawa kita tidak             
disayangi, adalah perjuangan 
muktamad (psikologi dan rohani) 
dalam hidup kita. 

Lebih-lebih lagi, jangan tertipu 
dengan protes sebaliknya. Orang 
yang pandai memancarkan betapa 
mereka disayangi dan membuat 
protes, kebanyakannya cuba untuk 
mengelakkan ketakutan itu. 

Santo Paulus menulis suratnya 
kepada orang Roma sebagai mesej 
kematiannya. Dia menumpukan 
tujuh bab pertamanya untuk mene-
gaskan berulang kali bahawa kita 
tidak dapat memperbaiki kehidu-
pan kita. Kita tidak mampu dari 
segi moral. 

Walau bagaimanapun, beliau 
sebenarnya menekankan berulang 
kali bahawa kita tidak dapat 
membetulkan kehidupan kita 
bahawa kita tidak perlu bersusah 
payah membetulkan segala-galan-
ya dalam kehidupan kita. 

Kita dikasihi walaupun berdosa, 
dan kita diberikan segala-galanya 
secara percuma, tanpa mengira 
sama ada kita telah berbuat jasa 
atau apa pun kebaikan. 

Kegelisahan kita terhadap rah-
mat yang tidak sepatutnya diberi-
kan dengan percuma, bukan sebab 
dituntut oleh agama, sebaliknya 
tercetus akibat rasa kurang selamat 
dari dalam diri kita. — Hakcipta 
Terpelihara 1999-2022 @ Fr Ron 
Rolheiser 
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Adakah anda 
mempunyai 
persoalan 

agama, Kitab 
Suci atau 

ajaran Gereja?

Hantarkan               
soalan anda 

ke:

HERALD
5, Jalan 

Robertson, 
50150
Kuala 

Lumpur
Email: 

liza@herald.com.
my 

Tanya
Jawab Dunia belum selesai dengan kebimbangan serta 

kesan pandemik virus corona, dikejutkan pula 
dengan konflik di Myanmar dan situasi perang 
antara Rusia dan Ukraine. 

Ketika dunia dilanda pandemik, manusia sema-
kin menyedari pentingnya kesihatan. 

Begitu pula ketika perang terjadi, orang semakin 
sedar akan pentingnya perdamaian. 

Kesihatan atau perdamaian memang bukanlah 
segala-galanya dalam kehidupan, namun tanpa 
kesihatan atau rasa damai, segala yang kita miliki 
terasa kurang nilainya.

Memikirkan situasi perang dan konflik yang 
berlaku di Myanmar dan Ukraine mungkin mem-
buat kita berfikir sejenak, apa yang menjadi dasar 
penyebab, apa akibat yang timbul dan apa yang 
dapat saya lakukan.

Perang terjadi ketika sudah ada serangan keten-
teraan. Sebelum itu pasti telah terjadi konflik, 
yang disebabkan adanya perbezaan pendapat di 
antara kedua-dua belah pihak. 

Konflik yang dibakar keegoisan tidak dapat 
menemui penyelesaian. Ia seharusnya memerlu-
kan keterbukaan, kerendahan hati untuk menyele-
saikan konflik.

Tidak ada yang diuntungkan dari konflik, apala-
gi perang. Yang terjadi hanyalah dua rasa: marah 
dan sedih.

Pihak yang menyerang semakin marah, pihak 

yang diserang semakin sedih dan  juga menjadi 
marah. Kematian, kehilangan masa depan, kehan-
curan, semuanya tidak kita inginkan.

Apa yang dapat saya lakukan? Bagaimana saya 
dapat memberi sokongan solidariti terhadap 
perkara ini? 

Mulai dari Diri Sendiri
Memikirkan situasi perang di Ukraine, Myanmar 
dan tempat-tempat lain di dunia ini, mungkin ter-
lalu jauh bagi kita untuk menyumbang sesuatu  
mewujudkan perdamaian.

Namun dari perang yang terjadi saat ini, baiklah 
kita bertanya pada diri sendiri. Sudahkah damai 
ada di hati saya?

Apakah ada “peperangan” antara saya dan ses-
eorang di sekitar saya? Barangkali masih ada 
suatu “perang dingin” antara saya dan saudara 
saya yang menyebabkan hilangnya komunikasi.

Sebelum memikirkan terlalu jauh soal perda-
maian seluruh dunia, kita boleh memulainya        
dengan diri sendiri.

Berdamai dengan diri sendiri juga merupakan 
tantangan besar dalam hidup.

Keikhlasan menerima masa lalu, memaafkan 
diri sendiri merupakan usaha yang dapat dilaku-
kan untuk berdamai dengan diri sendiri.

Mulailah membuka diri terhadap setiap perbe-
daan yang terjadi. Berlatih untuk menganggap 

perbezaan sebagai suatu keindahan dan kekayaan, 
bukan sumber konflik. Mulailah menyapa sesama, 
berikan suatu perhatian kecil.

Mari kita berdamai dengan diri sendiri, dengan 
orang-orang di sekitar.

Perdamaian memang bukan segalanya. Tetapi 
tanpa perdamaian, kita boleh kehilangan             
segalanya.

Sertai dan promosi aksi doa Sri Paus
Sri Paus sangat prihatin akan situasi-situasi tegang 
khususnya Ukraine, Myanmar, Timur Tengah, Af-
ghanistan dan bahagian-bahagian lain di dunia ini. 

Antara yang sering dilakukan oleh Sri Paus 
ialah menyelitkan doa dan harapannya setiap kali 
memimpin Misa Kudus dan memimpin audiensi. 

Prelatus itu juga menganjurkan Doa Rosari 
Sedunia dan Hari Puasa dan Doa sedunia yang 
mengajak umat bersolidariti dengan para mangsa 
peperangan.

Dari tempat kita, sangat digalakkan jika kita 
memasukkan doa damai kita untuk negara-negara 
yang sedang berkonflik dalam doa rosari dan har-
ian kita. Di peringkat keluarga, KKD, pelayanan 
dan paroki, berusahalah untuk menganjurkan doa 
atau hari berpuasa bagi kedamaian dunia. 

Dunia tidak akan berubah kalau perubahan itu 
tidak dimulai dari diri sendiri. — hidupkatolik.
com 
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Peperangan ... kita harus berbuat apa?

Perhimpunan Pra-Sinodal 
Keuskupan Agung Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR: “Sinode ini direka un-
tuk mendengar dari akar umbi, terutamanya 
mereka yang berada di luar Gereja, terabai 
dan yang telah meninggalkan Gereja … 
sinode ingin mendengar bukan sahaja dari-
pada umat Katolik tetapi jika boleh, semua 
orang. Ini adalah sesuatu yang baharu dan 
menyegarkan – di mana Bapa Suci mahu 
mendengar fikiran dan pilihan kita,” kata 
Uskup Agung Julian dalam ucapannya sem-
pena Perhimpunan Pra-Sinodal Keuskupan 
Agung Kuala Lumpur di Gereja St Ignatius, 
18 Jun lalu. 

Prelatus itu mengucapkan syabas kepada 
pasukan tim sinode, kerana mendapat lebih 
22, 000 maklum balas dari 35 paroki. Menu-
rut Uskup Agung Julian, proses adalah untuk 
melihat di mana Gereja dan keuskupan agung 
berada, dan untuk mengetahui sejauh mana 
kemantapan iman kita,” kata Uskup Agung 
Julian.

Dapatan dari Maklum Balas
Contact person Sinode Agung, Rita Krishnan 
kemudiannya menyampaikan ringkasan 
proses itu, yang berlangsung dari 8 Sept 2021 
hingga 17 Mei 2022.

Berdasarkan 10 soalan, ia mengimbas kem-
bali pengalaman, membaca semula pengala-
man dengan lebih mendalam, dan akhirnya 
mengumpulkan hasil dapatan untuk dikongsi. 

Kemudian, segmen Pengalaman dipecah-
kan kepada Poin Tinggi dan Mata Rendah 
(High Points and Low Points/Penghiburan 

dan Kesepian), Sikap dan Perasaan Tercatat, 
dan Ketegangan dan Perselisihan.

Untuk “Poin Tinggi dan Penghiburan”, 
ramai yang memberi maklum balas positif 
mengenai perhimpunan sebagai klerus, pe-
layanan, paroki, kaum awam dari semua la-
pisan masyarakat, berhimpun dengan minda 
dan hati terbuka untuk mengambil bahagian 
dalam proses sinode. 

“Poin Rendah dan Kehancuran”, termasuk 
bersikap ragu-ragu terhadap proses sinodal, 
mempersoalkan kesahihan dapatan maklum 
balas dan rungutan tentang hala tuju yang 
tidak baik. 

Satu lagi maklum balas popular ialah 
bagaimana dunia digital memberi kesan ke-
pada warga tua yang tidak mahir teknologi. 
Golongan ini berasa diketepikan yang boleh 
menyebabkan masalah kesihatan mental.

Bagi “Ketegangan dan Perselisihan” ada-
lah disebabkan kepimpinan lemah, sindrom 
‘orang kegemaran’ di sesebuah paroki dan 
pemimpin tidak mahu mendengar umat paro-
ki. 

Dalam kategori Maklum Balas, terdapat 
tiga hal yang dikenal pasti: Penting, Menge-
jutkan dan Tidak Dijangka. 

Bagi kategori “Penting”, beberapa perka-
ra yang dibangkitkan termasuk bagaimana 
mereka yang telah lama melayani bertahan 
dalam kepimpinan, orang tua dan belia berasa 
ketinggalan dalam pertumbuhan gereja, men-
cari cara untuk meningkatkan pengetahuan 
Kitab Suci dan meningkatkan kualiti homili, 

membimbing mereka untuk melibatkan diri 
secara positif dalam perhubungan manusia 
dan yang paling penting, amalkan kerenda-
han hati untuk menjadi seperti Kristus.

“Dapatan Mengejutkan” termasuklah ke-
bencian orang ramai terhadap politik Ger-
eja, hubungan antara orang awam dan paderi 
yang memerlukan perhatian, dan komuniti 
LGBT yang mahukan jawatan kepimpinan 
untuk mempromosikan kumpulan ‘kesaksa-
maan jenis’, kerana mereka tidak dapat ber-
gaul dengan jantina ‘normal’ kerana berasa 
mereka dihakimi dan dipandang serong. 

Dapatan “Tidak Dijangka” ialah mengenai 
baptisan baharu yang ditolak oleh keluarga 
dan ada yang melepaskan kewajiban mereka 
selesai sahaja IKD atau kembali kepada ke-
percayaan mereka sebelumnya.

Mengenai “Pertumbuhan Sinodaliti”, dari-
pada maklum balas,  sebahagian besarnya ter-

tumpu kepada belia dan lebih perhatian arus 
ditumpukan akar kerasulan dan doa, terbuka 
kepada Roh Kudus, dan mempraktikkan seni 
mendengar dan memberi perhatian kepada 
apa yang dikatakan oleh Roh.

Akhir sekali, beberapa “Gambaran Bu-
daya” yang telah menyatakan pengalaman 
Sinodaliti termasuk sekatan kerajaan untuk 
mengamalkan kepercayaan kita yang telah 
menjejaskan keupayaan mempromosikan 
iman kita secara terbuka, permusuhan sosial 
yang melibatkan agama, dengan undang-
undang dan dasar yang menyekat kebeba-
san beragama yang memberi kesan kepada 
iman dan perjuangan selama 10 tahun yang 
lalu yang melibatkan banyak kes mahkamah 
bagi penggunaan kata “Allah” yang mening-
galkan kesan dalam kehidupan umat Katolik.

Para peserta perhimpunan seterusnya 
berkongsi dalam kumpulan tentang mereka 
apa yang telah mereka dengar dan pelajari.

Nunsio Vatikan ke Malaysia, Uskup Agung 
Wojciech Załuski yang hadir dalam perhim-
punan itu berpesan, “Kita perlu memikirkan 
bagaimana mengurangkan kelemahan (dis-
persion) misi serta menumpukan kepada 
hal-hal penting, memberikan kesaksian dan 
penginjilan yang sejati melalui teladan kita.”

Uskup Agung Julian memberikan ucapan 
penutupnya sebelum memberkati para pe-
serta dan menutup perhimpunan.

Kumpulan Bahasa Malaysia dalam sesi perbincangan.
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Sahabat kecil Yesus
 Tuhan melantik tujuh puluh DUA murid yang lain, 

lalu mengutus mereka  berdua-dua (lukas 10:1)
Cari SEPULUH perbezaan pada gambar di bawah:

Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus 
sentiasa menyertai kita... (Galatia 6:18)
Sambungkan titik-titik dari nombor 1 hingga 26. 

Dan jangan lupa warnakan gambar ini. 

Hana, seorang 
tua dan isteri 

kepada Elkana, 
selalu diejek 
kerana tidak 
mempunyai anak. 

Lalu Hana 
berdoa di Bait 
Tuhan, berpuasa 
dan bernazar. 
Tidak lama 
kemudian, Tuhan 
mengabulkan doa 
Hana. 

Hana 
melahirkan 
anak lelaki 
yang dinamakan 
Samuel. 

Cari benda-
benda yang 
tersembunyi 
dalam gambar 
di bawah: 
boomerang, 
mangkuk, 
cawan, 
donut, 
ikan, 
layang-layang, 
sepotong buah 
oren,
tali kasut dan 
ular. 

Saudara-
saudara, 

Semoga kasih 
kurnia Tuhan 

kita Yesus 
Kristus 

menyertai 
rohmu. 
Amin.

(Galatia 6:18)

Hello adik-adik,

Apa khabar? Tahukah adik-adik bahawa        
dengan memberi senyuman kepada orang lain, 
kita menceriakan hidup mereka? 
Dengan melakukan perkara-perkara kecil, 

misalnya mengucapkan ‘selamat pagi” kepada 
rakan-rakan, guru atau jiran dapat memberi 
penghiburan kepada mereka. 
Begitulah juga dalam penginjilan. Menginjil 

bukanlah memaksa orang lain untuk mengenal 
Yesus tetapi kita memperkenalkan Yesus 
melalui perkataan dan perbuatan kita yang 
baik.
Adik-adik, mari kita memuliakan Yesus 

setiap hari!

Auntie Melly
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KOTA KINABALU: Bertindak balas terha-
dap seruan Bapa Suci untuk sebuah ger-
eja sinodal, Komisi Belia Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu (AYC) telah melakukan lawa-
tan pastoral ke paroki-paroki di Keuskupan 
Agung Kota Kinabalu.

Setelah tertangguh akibat COVID-19, 
akhirnya pada 4 Jun lalu, AYC berkesempa-
tan mengunjungi paroki Katedral Sacred 
Heart (SHC).

Tiga perwakilan AYC, Sr Terry Loukang 
FSIC, Sr Dora Obod FSIC dan Caroline Juanis 
disambut oleh 19 pemimpin belia paroki 
bersama paderi paroki SHC, Fr Paul Lo.

Acara dimulakan dengan pentakhtaan 
Alkitab, diikuti pewartaan Injil dan refleksi 
yang disampaikan oleh Fr Paul. 

Dalam ucapannya kepada pemimpin be-
lia, Fr Paul mengakui bahawa aktiviti belia 
terhenti selama dua tahun akibat pande-

mik. Dengan beralihnya ke fasa endemik, 
aktiviti fizikal perlahan-lahan dilakukan se-
mula.

Fr Paul juga menekankan tentang 
kepentingan golongan muda dalam misi. 
Tegasnya, “Misi adalah berdasarkan apa 
yang Tuhan panggil untuk kita lakukan 
dengan dorongan Roh Kudus; ia bukan ber-
dasarkan perasaan kita.”

Paderi itu mengakhiri renungannya        
dengan menggalakkan para pemimpin 
belia agar sentiasa “melakukan apa yang 
dikehendaki oleh Yesus” dan sentiasa me-
luangkan masa dalam doa dan mendengar 
Firman Tuhan.

Seterusnya para pemimpin belia menon-
ton video sejarah Komisi Belia Keuskupan 
Agung KK. 

Ini membuka kesempatan kepada setiap 
pemimpin untuk berkongsi tentang apa 

yang mereka rasa selepas menonton video 
itu, serta tentang suka dan duka mereka se-
masa melayani dalam kerasulan belia. 

Ramai yang mengongsikan bahawa video 
itu mendorong mereka untuk bersyukur 
dan menyedari bahawa pelayanan belia  di 
Keuskupan Kota Kinabalu diinspirasikan un-
tuk kaum muda, kerana sebagai anak muda 
pada satu ketika, telah menyahut gerakan 
Roh Kudus dan panggilan Tuhan.

Pagi itu diluangkan untuk mendengar 
dan berkongsi antara satu sama lain. Para 
pemimpin belia memberikan perkong-
sian tentang kegembiraan mereka yang 
termasuk melihat kehidupan orang muda 
berubah semasa melayani dan sukacita 
kerana dipanggil untuk membawa Kristus 
ke dalam kehidupan remaja.

Ada juga yang meluahkan rasa sedih      
kerana melihat seorang muda meskipun 

telah dibimbing dan didekati tetap memilih 
untuk menolak Tuhan. 

Secara keseluruhan, kebanyakan 
berkongsi bahawa terdapat lebih banyak 
kegembiraan daripada kesedihan semasa 
mereka melayani. 

Para pemimpin belia juga mendengar 
perkongsian peribadi Sr Dora, Sr Terry dan 
Fr Paul tentang bagaimana mereka ber-
mula dalam pelayanan belia. Perkongsian 
paderi dan religius ini  memberi inspirasi ke-
pada kaum muda bagaimana Tuhan meng-
gunakan orang muda untuk melakukan mi-
si-Nya, dan bagaimana hari ini, ketiga-tiga 
mereka melayani dalam skala yang lebih 
besar itu pelayanan imamat dan religius. 

Kunjungan itu ditutup dengan doa 
yang dipimpin oleh Fr Paul diikuti dengan 
jamuan makan tengah hari. — Sumber               
Catholic Sabah

RAWANG: KAMI Kudus (Bahasa Inggeris) 
telah diadakan dari 11-12 Jun di Pusat Rekreasi 
& Latihan MBS dengan tema A Close Contact 
Weekend with Jesus Christ. (Hubungan akrab 
dengan Yesus Kristus di hujung minggu).

Program kem pembaharuan hujung           
minggu ini yang dianjurkan oleh ASAYO 
Kuala Lumpur ini disertai 90 peserta dari 
seluruh Keuskupan Agung. Selain itu, ia 
juga membimbing para peserta untuk ber-
temu semula dengan Yesus, rakan-rakan dan 
masyarakat. Ia juga meneroka keinginan 
kaum muda untuk melayani dan mengasah 
keinginan mereka untuk menjadi pemimpin 
berpotensi.

Selepas sesi ucapan, para peserta menyer-
tai pelbagai aktiviti luar. Setiap aktiviti mem-
punyai nilai ajaran yang membuka minda 
mereka serta menyedarkan mereka kepentin-
gan menjadi pengikut Kristus yang proaktif. 

Pada sebelah malam, dalam sesi to-
bat dan sesal, para peserta diajak untuk                     

meninggalkan cara hidup lama dan terbuka 
untuk menerima Yesus ke dalam kehidupan 
mereka. Fr Simon Lau, yang memimpin sesi                  
penyembuhan ini, menggunakan analogi 
sebuah rumah, di mana kita tidak harus                                                             
mengurung Yesus dalam sebuah bilik, seba-
liknya membenarkan Yesus bergerak bebas  

di seluruh ruang rumah. 
“Dalam analogi ini, ‘rumah’ melambang-

kan kehidupan. Benarkan Yesus  masuk ke 
dalam setiap aspek kehidupan kita untuk 
melihat kesan penuh karya-karya-Nya yang 
mengagumkan dalam hidup kita,” kata Fr 
Simon. 

Keesokan paginya, para peserta berhim-
pun dalam kumpulan untuk berkongsi per-
mohonan doa mereka dan berdoa untuk satu 
sama lain. Saat berdoa ini sangat indah, se-
lain persahabatan baru yang terjalin pada hu-
jung minggu, kuasa doa juga mengukuhkan 
iman mereka.

Pada hari Ahad, dua sesi selanjutnya ber-
tumpu pada Roh Kudus, iaitu pembaptisan 
dalam Roh Kudus dan cara menjalani ke-
hidupan dalam Roh. 

Dalam salah satu sesi, peserta diingat-
kan bahawa mereka diutus  ke dunia den-
gan memakai Perisai Tuhan: Sabuk Kebe-
naran, Pelindung Dada Kebenaran, Injil 
Damai, Perisai Iman, Topi Keselamatan, dan               
Pedang semangat. Mengenakan seluruh                                                             
perisai Tuhan, belia perlu menerapkan selu-
ruh Injil dalam seluruh hidup mereka. 

Program dua hari itu diakhiri dengan          
perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Fr         
Simon dan dibantu oleh Fr Michel Dass.

Belia dan Gereja sinodal yang menyertai, bermisi dan berpartisipatif 

KAMI Kudus: Membangun hubungan akrab dengan Tuhan 

Pertemuan AYC dengan para 
pemimpin belia di SHC 
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TAKHTA SUCI: Pada Misa Hari 
Raya Santo Petrus dan Paulus, 
Sri Paus Fransiskus memberkati 
pallium untuk Uskup Agung 
Metropolitan yang baharu, dan 
mengingatkan umat beriman 
bahawa Gereja dipanggil untuk 
“segera bangun” dan “berjuang 
dengan baik.”

Sri Paus Fransiskus mem-
berkati pallium untuk Uskup 
Agung Metropolitan yang ba-
haru pada pesta Santo Petrus dan 
Paulus, dan memimpin Misa ber-
sama Kardinal Giovanni Battista 
Re, Dekan Jabatan Kardinal.

Dalam homilinya, Bapa Suci 
memusatkan perhatian pada 
dua ungkapan dari bacaan hari 
itu: “Bangunlah dengan cepat,” 
perintah malaikat kepada Santo 
Petrus semasa dia di penjara; 
dan seruan Santo Paulus kepada 
Santo Timotius, “bertarunglah 
dengan baik” 

Cepat Bangun
Kisah malaikat malaikat menam-
pakkan diri, membangunkannya, 
dan memerintah Petrus “bangun 
dengan cepat” mengingatkan kita 
pada Paskah, kerana mengandun-
gi dua kata kerja yang ada dalam 
kisah Kebangkitan: ‘bangun’ dan 
‘bangkit’. Bagi Petrus, ini ada-
lah awal pelariannya dari penjara 
Herodes, tetapi bagi Gereja, ia 
adalah panggilan untuk masuk ke 
dalam misteri Kebangkitan, dan 
mengizinkan Tuhan membimbing 
kita. 

Akan tetapi, seringkali “kita 
mengalami bentuk-bentuk peno-
lakan yang mencegah kita untuk 
berangkat”, termasuk kemalasan 
atau ketakutan akan perubahan.

Kita dipanggil oleh Sinode yang 
sekarang sedang berlangsung “un-
tuk menjadi Gereja yang bangkit, 
Gereja yang tidak tertumpu pada 
dirinya sendiri, tetapi terus maju, 

meninggalkan penjaranya sendiri 
dan berangkat untuk bertemu du-
nia.”

Pertarungan yang Baik
Frasa kedua berasal dari Surat St 
Paulus kepada Timotius, di mana, 
melihat kembali seluruh hidupnya, 
dia berkata, “Saya telah berjuang 
dalam pertarungan yang baik.” 

St Paulus bertarung sepanjang 
sejarah, “kerana ramai orang me-
nolak Yesus, lebih memilih untuk 
mengejar kepentingan mereka 
sendiri dan mengikuti guru lain.” 
Setelah berjuang dalam pertem-
purannya sendiri, St Paulus me-
manggil Timotius dan orang-orang 
Kristian untuk melanjutkan peker-
jaannya “dengan kewaspadaan, 
berkhutbah, dan mengajar.”

Sri Paus Fransiskus mengatakan 
nasihat Paulus “juga merupakan 
sabda kehidupan bagi kita,” mem-
bantu kita menyedari bahawa kita 

semua dipanggil untuk menjadi 
murid misionari. 

Bapa Suci mengajukan dua 
pertanyaan untuk orang Kristian 
moden. 

Pertama: “Apa yang dapat saya 
lakukan untuk Gereja?” Kedua: 
“Apa yang dapat kita lakukan ber-
sama, sebagai Gereja, untuk mem-
buat dunia tempat kita hidup lebih 
manusiawi, adil, dan bersolidariti, 
lebih terbuka kepada Tuhan dan 
persaudaraan di antara manusia?” 

Ini tidak bererti kita berada di 
dalam “lingkaran gerejawi” sahaja 

sebaliknya  “saling membantu 
menjadi ragi dalam adunan dunia.”

“Singkatnya, kita dipanggil un-
tuk menjadi Gereja yang mem-
promosikan budaya kepedulian 
dan kasih sayang terhadap yang 
rentan.”

Gereja, kata Sri Paus, dipang-
gil untuk “memerangi segala 
bentuk kerosakan dan pembu-
sukan… agar dalam kehidupan 
setiap orang, sukacita Injil dapat 
bersinar.” Ini, katanya, adalah 
“pertarungan bagus” bagi kita. — 
media Vatikan 

KOTA MEXICO: Pada hari per-
ayaan Hati Maria yang Tak Ber-
noda, 25 Jun, beratus-ratus orang 
lelaki mengambil bahagian dalam 
Rosari Komuniti Lelaki yang per-
tama di Kota Mexico yang dengan 
lantang mengisytiharkan “Hidup 
Kristus Raja!”

Mereka menghadiri Misa di Kate-
dral Metropolitan dan kemudian ke-
luar berarak ke atrium gereja Santo 
Domingo, yang terletak di tengah 
ibu kota Mexico.

Leonardo Brown, penyelaras aca-
ra itu, berkata “ia adalah pengala-
man unik dan bersejarah.

Kontinjen menyanyikan lagu-
lagu kepada Kristus Raja dan ke-
pada Santa Perawan Maria sambil 
berarak ke Dataran Santo Domingo.

Kira-kira 700 atau 800 orang le-
laki berdoa rosari dan kaplet  Kera-
himan Ilahi di hadapan imej Maria 
dan Sto Yosef. 

Bagi Brown, “pengalaman paling 
menarik ialah ramai orang secara 
spontan menyertai perarakan itu, 
dan begitu ramai kaum lelaki berlu-
tut di hadapan Perawan Maria dari 
Guadalupe.”

Menurut Brown, ramai lelaki 
yang selama ini tabah dan jarang 
menangis, mengalirkan air mata 
semasa menyanyikan lagu-lagu 
Christ the King. 

Seorang lelaki yang memberi-

kan kesaksian dalam acara itu           
menceritakan pengalamannya                                                      
melakukan Sakramen Pengakuan 
selepas 13 tahun meninggalkan 
sakramen itu. 

Rosari Lelaki ialah gerakan doa 
antarabangsa yang bermula di                                                    
Poland. Pergerakan ini telah bermu-
la di Amerika Latin, dengan acara 
Rosari Lelaki di Peru, Argentina, 
Brazil, Ecuador, Colombia, Puerto 
Rico, Costa Rica, Paraguay dan 
banyak lagi. 

Pemula rosari lelaki di Poland 
menjelaskan bahawa matlamat 
mereka adalah untuk memenuhi 
keinginan Perawan Maria, iaitu           
melakukan kehendak Puteranya, 
Yesus Kristus. 

Mereka juga menyatakan bahawa 
“peranan manusia dalam rancangan 
Tuhan adalah untuk melindungi se-
mua orang yang Tuhan telah beri-
kan kepada kita di bumi ini, untuk 
kehidupan kekal.” 

“Sama seperti St Joseph yang 
adalah pelindung duniawi Keluarga 
Suci, kami juga mempunyai tu-
gas untuk mempertahankan kesu-
cian keluarga dan orang tersayang 
kami,” kata mereka di laman web. 

“Kami mahu melakukannya 
bersama-sama, dalam komuniti le-
laki. Dalam perpaduan ini, kami             
mengukuhkan identiti maskulin dan 
kebaikan maskulin kami.” — CNA

Doa rosari komuniti 
lelaki pertama di Mexico 

Vatikan terbit pedoman terbaharu menangani kes 
jenayah seksual bawah umur di kalangan klerus 
VATIKAN: Dua tahun selepas Di-
kasteri Ajaran Iman edisi pertama 
pedoman penanganan penga-
niayaan seksual di kalangan para 
klerus, Vatikan menerbitkan versi 
kedua pedoman itu baru-baru ini. 

Dikasteri Ajaran Iman mengu-
mumkan dalam kenyataan akh-
bar mereka, pada 27 Jun 2022, 
versi baharu akan dibuat berdasar          
Vademecum tahun 2020.

Pedoman ini diterbitkan untuk 
membantu para uskup, atau sesia-
pa sahaja yang  berwenang, dalam 
mengendalikan kes penganiayaan 
kanak-kanak. 

Pedoman ini menjelaskan apa 
yang perlu mereka ketahui dan 

apa yang perlu dilakukan dalam 
pelbagai situasi khususnya apabi-
la seorang paderi dituduh melaku-
kan kejahatan seksual terhadap 
kanak-kanak di bawah umur.

Buah dari Vademecum asli
Penerbitan Vademecum edisi per-
tama pada Julai 2020 adalah salah 
satu tujuan Pertemuan para uskup 
yang diadakan pada Februari 
2019. 

Ia  membicarakan tentang per-
lindungan kanak-kanak bawah 
umur. Dalam pertemuan itu, Bapa 
Suci telah mengundang semua 
presiden Konferensi para Uskup 
dunia ke Roma bagi membuka 

jalan memerangi jenayah sek-
sual dan melindungi orang-orang 
muda yang lemah. 

Sejak diedarkan, edisi pertama 
pedoman ini membantu men-
standardisasi praktik, melatih, 
dan menyelesaikan masalah yang 
rumit. 

Dikasteri Ajaran Iman                      
menyimpulkan pernyataannya 
dengan menegaskan kembali ba-
hawa teks ini sekali lagi terbuka 
untuk perkembangan masa depan. 

Lembaga Vatikan ini juga           
menegaskan bahawa masukan 
dan saranan masih terus ter-
buka untuk diberikan. — media          
Vatikan 

KOTA SINGAPURA: Uskup 
Agung Singapura William Goh 
memuji komuniti minoriti Zoroast-
er kerana komitmen kuat mereka 
terhadap toleransi beragama.

Beliau berkata demikian semasa 
lawatannya ke muzium warisan 
pertama mereka di republik itu. 

“Apa yang paling memberi in-

spirasi kepada saya ialah bagaima-
na iman anda menerima dan meng-
hormati kepercayaan orang lain. 

Calon  Kardinal Goh membuat 
komen itu ketika dia melawat pam-
eran bertajuk “The Joyous Flame” 
yang mempamerkan kebijaksanaan 
dan khazanah budaya Parsi Zoro-
astrians di Singapura. 

Uskup Agung Goh diiringi oleh 
ahli-ahli Majlis Katolik Keuskupan 
Agung untuk Dialog Antara Agama 
dan wakil kumpulan agama lain.

“Walaupun bilangan yang agak 
kecil, komuniti Parsi sentiasa men-
jadi peserta aktif dalam fabrik so-
sial Singapura yang kaya. 

Ia adalah komuniti yang mem-
punyai akar yang mendalam dan 
cabang yang tinggi."

Para pelawat disambut hangat 
oleh Hormuz Avari dan Monira 
Bhada, ahli jawatankuasa dan 
setiausaha Persatuan Zoroaster 
Parsi (PZAS), dan Rustom Ghadi-
ali, wakil Zoroaster kepada Pertu-
buhan Antara Agama di Singapura.

Walaupun di Singapura hanya 
mempunyai kira-kira 350 penganut 
Zoroastrian, Zoroastrianisme ialah 
salah satu daripada 10 agama yang 
diiktiraf secara rasmi di Singapura. 
— ucanews.com 

Uskup agung Singapura puji toleransi, 
kepercayaan penganut Zoroaster 

Ratusan komuniti lelaki berdoa di Dataran Santo Domingo Plaza pada 25 
Jun 2022, yang julung-julung diadakan di Kota Mexico. 

Gereja dipanggil bangunkan 
budaya peduli 



Thomas adalah salah 
seorang daripada 
d u a b e l a s  r a s u l 

Yesus. Namanya dalam 
bahasa Syria bererti “kem-
bar”. St Thomas sangat 
m e n g a s i h i  Ye s u s ,            
meskipun pada mulanya 
dia kurang percaya. 

Ketika Yesus menghada-
pi bahaya mati dibunuh oleh para musuh-Nya, 
para murid yang lain berusaha mencegah 
kepergian-Nya. Tetapi, St Thomas berkata 
kepada mereka, “Marilah kita pergi juga untuk 
mati bersama-sama dengan Dia.”

Ketika Yesus ditangkap, Thomas kehilangan 
keberaniannya. Dia melarikan diri bersama 
para rasul yang lain. Hatinya hancur oleh rasa 
duka atas wafatnya Kristus yang dikasihinya. 

Kemudian, pada hari Minggu Paskah, Yesus 
menampakkan diri kepada para rasul-Nya 
setelah Dia bangkit dari antara orang mati. 
Waktu itu Thomas tidak bersama mereka. 

Oleh itu ketika dia kembali,  para rasul yang 
lain menceritakan kepadanya dengan penuh 
sukacita, “Kami telah melihat Tuhan!” Tetapi, 
Thomas tidak percaya. “Sebelum aku melihat 
bekas paku pada tangan-Nya,” demikian kat-
anya, “dan sebelum aku mencucukkan jariku 
ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan 
tanganku ke dalam lambung-Nya, sekali-kali 
aku tidak akan percaya.” 

Lapan hari kemudian, Yesus kembali 
menampakkan diri kepada para rasul. Kali ini, 
Thomas juga ada bersama mereka. 

Yesus memanggilnya dan memintanya 
untuk mencucukkan jarinya ke dalam luka di 
tangan-Nya dan luka di lambung-Nya. St 
Thomas jatuh tersungkur di kaki Gurunya 
sambil berseru, “Ya Tuhanku ...”  Kemudian 
kata Yesus, “Kerana engkau telah melihat Aku, 
maka engkau percaya. Berbahagialah mereka 
yang tidak melihat, namun percaya.” 

Menurut tradisi, St Thomas mewartakan 
Injil hingga ke India. Setelah mempertobatkan 
banyak orang, dia wafat sebagai martir di sana.   

Kenali 
Santo Anda 
Sto Thomas
~ 3 Julai ~
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Keganasan rumahtangga pengaruhi 
jutaan keluarga Katolik
VATIKAN: Pada Pertemuan Keluarga Se-
dunia, Dr. Christauria Welland menjelas-
kan bahaya seumur hidup yang berpunca 
dari kekerasan dalam rumah tangga, dan 
mengatakan Gereja harus menanggapi 
kenyataan ini untuk membantu memben-
tuk keluarga yang sihat.

Sekitar 125 juta wanita Katolik mung-
kin mengalami kekerasan fizikal atau sek-
sual setidaknya sekali dalam seumur hidup 
mereka. Dr. Christauria Welland mengata-
kan berdasarkan statistik, sekitar 30 pera-
tus wanita di seluruh dunia telah menjadi 
mangsa keganasan rumah tangga.

Psikologi klinik dan katekis yang ber-
pusat di Amerika Syarikat itu mengatakan 
keganasan dalam keluarga, mencakupi 
serangan agresif terhadap tubuh badan, 
pemaksaan seksual, dan menganiaya se-
cara psikologi atau ekonomi, yang se-
muanya melanggar rencana Tuhan bagi ke-
luarga, iaitu unit terkecil masyarakat yang 
adalah tempat untuk cinta dan persekutuan.

Apakah Tuhan masih Mencintaiku?
Di sela-sela acara di Dewan Paulus VI 
Vatikan, Dr. Welland mengatakan statis-
tik yang mengerikan ini mendesak Gereja 
untuk membantu mangsa keganasan dalam 
rumah tangga.

“Mujurlah, Gereja jauh lebih menyedari 
wujudnya keganasan dalam rumah tangga, 
terutama sejak kepausan Sri Paus Fransis-
kus,” katanya, seraya menambah bahawa 
banyak keuskupan dan paroki mulai mena-
warkan bantuan bagi para mangsa. 

Pesan kepada para mangsa rumah               
tangga? 
Antara pesannya untuk mangsa keganasan 
rumahtangga, Tuhan mengasihi mereka. 

“Saya ingin mereka tahu bahawa mereka 
dapat menjadi survivor. Ini memerlukan 

waktu dan kerja. Anda tidak dapat melaku-
kannya sendiri. Anda memerlukan Tuhan 
dan orang lain untuk membantu anda.”

Apa yang dapat dilakukan oleh paderi 
untuk para mangsa. 
Memperhatikan para paderi seringkali 
menjadi orang pertama yang menjadi sasa-
ran mangsa, Dr. Welland menyeru Gereja 
untuk menawarkan latihan yang lebih in-
tensif bagi para paderi untuk membantu 
mereka menghadapi situasi ini.

“Anda tidak boleh begitu saja membuat 
tanda salib pada seseorang mangsa kega-
nasan rumahtangga dan berkata, ‘Ya, Anda 
harus memaafkan dan melupakan, jadi 
pulanglah dan pikul salib anda’,” kata Dr. 
Welland. 

Langkah pertama yang dapat dilakukan 
paderi ialah mempercayai mangsa, kerana 
banyak dalam kes ini, penampilan luaran si 
suami baik-baik sahaja. 

Para paderi juga perlu memiliki rencana 

untuk mencari tempat perlindungan segera 
bagi mangsa, yang mungkin berupa kelu-
arga yang menawarkan tempat tinggal se-
mentara dan menjaga kerahsiaan mangsa.

Langkah lain adalah menghubungi talian  
kecemasan yang didedikasikan untuk         
keganasan rumah tangga.

Apa yang menyebabkan seseorang              
menjadi pelaku keganasan? 
Salah satu faktor risiko utama yang         
menyebabkan orang mengasari orang lain, 
berpunca dari rumahnya sendiri yang pe-
nuh keganasan, kata Dr Welland.

“Jika anda tinggal dalam keluarga di 
mana ada sejarah keganasan dalam rumah 
tangga — apa yang kita sebut transmisi 
antara generasi dalam keluarga, di mana 
ada keganasan pada generasi sebelumnya 
— saya menyebutnya seseorang yang me-
lewati batas. Dan garis itu sedang dilintasi, 
dan terus dilintasi kerana tidak ada yang 
dapat menghentikannya.”

Banyaknya keganasan dalam budaya 
sekitar juga menyebabkan seseorang ber-
laku ganas terhadap orang lain.

Pasangan atau ayah yang kejam bertang-
gung jawab atas apa yang mereka lakukan, 
kata Dr. Welland, tetapi para paderi Gereja 
juga harus prihatin terhadap mereka. 

“Dia juga manusia. Tuhan juga mencin-
tainya,” katanya. “Kita harus mulai bekerja 
membantu mereka kerana keluarga kita 
tidak akan pernah sihat selagi ia tidak di-
hormati dan dilecehkan.”

Ajaran Katolik, mengingatkan kita 
bahawa lelali dan wanita adalah setara 
dalam martabat, dan setiap orang dalam 
Gereja memiliki peranan dalam menya-
hut keganasan dalam rumah tangga, dari 
Uskup hingga paderi hinggalah umat Ka-
tolik awam. — Sumber: Devin Watkins                     
(Vatican News)

Elizabeth, seorang puteri 
Sepanyol, dilahirkan pada 

tahun 1271. Beliau berkahwin dengan Raja 
Denis dari Portugal pada usia 12 tahun. 

Puteri ini seorang yang taat beragama,          
menyertai Misa setiap hari. 

Pada mulanya, Raja amat sayang kepadanya 
tetapi tidak lama kemudian, dia mulai me-
nyebabkan penderitaan besar pada isterinya.

St. Elizabeth berusaha menjadi ibu yang baik 
bagi anak-anaknya, Alphonso dan Constance. 
Meskipun suaminya tidak setia, Elizabeth terus 
berdoa agar suatu hari agar suaminya berubah.

Dia semakin memperdalam kehidupan    
doanya dan mengikuti kerohanian Fransiskan. 
Lama kelamaan, raja mulai tergerak hati oleh 
kesabaran serta teladan hidup isterinya dan 
mula memperbaiki hidupnya. 

Semasa Raja Denis sakit, Elizabeth tidak per-
nah beranjak dari sisinya kecuali untuk pergi 
Misa. Raja Denis meninggal pada 6 Januari 
1325. Elizabeth hidup hingga 11 tahun kemu-
dian. 

Dia merupakan teladan mengkagumkan 
dalam melayani orang-orang miskin. Dia juga 
menjadi pendamai dalam perselisihan antara 
anggota keluarga. 

St. Elizabeth dari Portugal wafat pada 4 Julai  
1336, dinyatakan kudus oleh Sri Paus Urbanus 
VIII pada tahun 1626. 

St Elizabeth 
dari Portugal 

~ 4 Julai ~ 

ROMA: Salah satu pasangan suami isteri 
yang menyampaikan kesaksian pada Festival 
Keluarga Sedunia edisi ke-10 ialah pasangan 
Gregory dan Lisa Popcak yang mengatakan 
keluarga mereka bertahan dalam pelba-
gai cabaran rumah tangga kerana mereka                                                                    
menemui Tuhan, dalam pelbagai cara, biar 
pun dalam hal-hal yang kecil.

Gregory dan Lisa Popcak, dari Institut 
Peyton untuk Kehidupan Gereja Domestik,  
berbicara tentang “Gereja Domestik dan 
Sinodaliti: Menuju eklesiologi baru melalui 
liturgi kehidupan gereja domestik”.

Pasangan ini menyampaikan ucapan 
pembuka tentang Liturgi Kehidupan Gereja 
Domestik dan menggambarkannya sebagai 
model kerohanian keluarga. 

“Terlalu sering keluarga merasa harus 
meninggalkan rumah untuk mencari          
Tuhan atau mereka berjuang untuk dapat                 
menerapkan spiritualiti Katolik di rumah 
di celah-celah kehidupan keluarga yang 
sibuk,” jelas Gregory Popcak. Isterinya Lisa 
melanjutkan dengan menjelaskan bahawa 
untuk membawa Tuhan ke dalam keluarga, 
ini bererti membawa kasih Tuhan ke dalam 
segala hal yang kita lakukan.

“Pastikan kita membawa Tuhan ke dalam 
semua yang kita lakukan bersama-sama 
dalam cara-cara kecil yang kita jalani ke-
hidupan keluarga kita. Elakkan mengasing-
kan diri untuk bersama Tuhan sebaliknya 
lakukan ini bersama keluarga,” katanya.

Gregory seterusnya menyatakan ba-
hawa kanak-kanak mempunyai kehidu-

pan rohani yang luar biasa kerana mereka                           
mempunyai imaginasi indah dan benar-        
benar dapat melihat bagaimana Tuhan hidup 
di rumah kita. 

“Kita dapat melakukannya juga melalui 
cara-cara di mana kita menjadi berkat kepa-
da satu sama lain dan kepada seluruh dunia, 
dengan bertanya kepada diri sendiri, apakah 
cara-cara kecil untuk membantu antara satu 
sama lain dan menjadikan hari-hari satu 
sama lain lebih baik.

Pasangan itu mempunyai tiga anak beru-
sia 29 hingga 16 tahun.

Lisa mengatakan, ramai tidak menyedari 
bahawa perkara yang kita lakukan sepanjang 
hari, yang dilihat sebagai membosankan da-
pat dijadikan cara untuk menyampaikan 

kasih sayang kita dan cinta Tuhan antara 
satu sama lain. 

Bagaimana mengeratkan hubungan keke-
luargaan kerana kita sering sibuk?

Pasangan ini berpesan agar tidak                  
menunggu ‘masa keluarga’ di mana kita 
menunggu sehingga semua kerja selesai. 

“Kerja tidak akan selesai. Anda sebe-
narnya boleh berbual dengan pasangan 
atau anak-anak semasa makan malam dan 
sambil membasuh pinggan. Atau bermain              
permainan semasa mencuci...”

Lisa memberitahu, apabila keluarga dapat 
menguasai kerangka itu, maka keluarga da-
pat mengintegrasikan sukacita dan kegem-
biraan dalam apa sahaja yang kita lakukan. 
— Francesca Merlo, media Vatikan 

Membawa kasih Tuhan dalam perkara-perkara biasa dan kecil 



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.

3 Julai, 2022

BUTTERWORTH: Gereja Katolik 
tempatan memandang serius keper-
luan untuk melaksanakan langkah-
langkah melindungi kanak-kanak 
dari didera dan dianiaya.

Sehubungan dengan ini, satu 
ceramah mengenai ‘Melindungi 
Kanak-Kanak di Bawah Umur’ 
telah diadakan pada 12 Jun di 
Pusat Nativity, Gereja Nativ-
ity of the Blessed Virgin Mary oleh              
Christopher Kushi, seorang litigator 
sivil yang merupakan ahli Pejabat 
Standard Profesional (PSO).

PSO adalah mereka yang terdiri 
daripada sekumpulan orang dari-
pada pelbagai profesion termasuk 
peguam, guru dan ahli psikologi, 
yang dipantau secara langsung oleh 
Uskup Sebastian Francis.

Ceramah itu dihadiri lebih 50 
umat paroki, kebanyakannya  
katekis pembimbing dan diakhiri 
dengan sesi soal jawab. 

Gereja Katolik, dalam menan-
gani isu penderaan kanak-kanak, 
telah membangunkan bebera-
pa inisiatif seperti menetapkan 
strategi dan dasar semasa Sidang                           
Kemuncak Global yang diadakan 
pada 2019 di Roma, yang turut di-
hadiri oleh Uskup  Sebastian.

Dalam menangani isu ini,            
Gereja sejagat telah memutus-

kan setiap keuskupan di dunia 
mesti membentuk PSO. Selain itu, 
Komisi Dewan Kepausan untuk             
Perlindungan Anak Bawah Umur, 
yang  dimulakan oleh Sri Paus 
Fransiskus, mencadangkan poli-
si-polisi yang akan disesuaikan                                   
dengan setiap negara.

Keterukan penderaan kanak-
kanak jelas apabila Bapa 
Suci Fransiskus menyifatkan                                        
penderaan kanak-kanak sebagai se-
jenis pembunuhan psikologi. Dalam 
catatan yang sama, Uskup Sebastian 
memetik Matius 18:6 “Tetapi ba-
rangsiapa menyesatkan salah satu 
dari anak-anak kecil ini yang per-
caya kepada-Ku, lebih baik baginya 
jika sebuah batu kilangan diikatkan 
pada lehernya lalu ia ditenggelam-
kan ke dalam laut.

Peserta juga dijelaskan bahawa 
di Malaysia, ia diberi mandat oleh 
undang-undang untuk melapor-
kan penderaan kanak-kanak di 
bawah Akta Kanak-kanak 2001. 
Undang-undang lain yang meli-
batkan penderaan kanak-kanak 
termasuk Konvensyen Pertubuhan 
Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai 
Hak Kanak-kanak (UNCRC), Akta 
Kanak-kanak (Pindaan). ) 2016 dan 
Akta Kesalahan Seksual Terhadap 
Kanak-Kanak 2017.

Selain itu, “Pelindung” yang 
merujuk kepada orang yang                   
mengendalikan kes melibatkan 
penderaan kanak-kanak, mem-
punyai kuasa yang diperuntuk-
kan di bawah Akta Kanak-Kanak 
2001. Walau bagaimanapun, kes 
berkaitan penderaan seksual mesti 
dilaporkan kepada polis.

Penceramah juga memberi               
penerangan terperinci mengenai 
kecederaan fizikal dan emosi, pend-
eraan seksual, pengabaian berkaitan 
kanak-kanak di bawah umur dan 
gangguan seksual kanak-kanak. 

Mereka yang mempunyai seba-
rang pertanyaan atau ingin mem-
buat laporan boleh menghubungi 
Talian Kasih Talian 15999 atau 
melalui WhatsApp 019- 2615999.

Gereja Katolik Sabah rai Festival Keluarga 
KOTA KINABALU: Tiga 
Keuskupan Katolik di Sabah, 
merayakan Festival Keluarga se-
lama lima hari, bermula 22-26 
Jun lalu. Festival ini dimulakan 
dengan Misa Kudus online di                                                             
Katedral Hati Kudus, Kara-
munsing. 

Perayaan Ekaristi dipimpin oleh 
Uskup Agung John Wong, yang 
juga Presiden Episkopal Keluarga, 
Kaum Awam dan Kehidupan un-
tuk Konferensi Para Uskup Kato-
lik Malaysia, Singapura dan Bru-
nei, dan dibantu oleh Fr Michael 
Modoit, penasihat rohani Komisi 
Kehidupan Keluarga Keuskupan 
Agung, dan Fr Saimon William.

Semasa menyampaikan              
homilinya, Uskup Agung John 
menekankan tema Pertemuan Ke-
luarga Sedunia edisi ke-10 dengan 
tema “Cinta Keluarga: Panggilan 
dan Jalan Menuju Kekudusan.” 

Prelatus itu menekankan, “cin-
ta keluarga” berasal dari Tuhan 
melalui Putera-Nya dalam Roh 
Kudus, merupakan laluan yang 
membawa kita untuk hidup kudus.  

Katanya, laluan atau jalan men-
uju kekudusan ini dapat diper-
tahankan melalui pendengaran 
berterusan pada Firman Tuhan, 
menerima Sakramen-sakramen, 
dan memahami kehendak-Nya 
dalam kehidupan kita.”

Cinta yang berakar daripada 
Tuhan ini harus diamalkan di 
dalam keluarga. Dari cinta kasih 
keluarga ini, ia akan mengalir-
kan sukacita dan kesaksian sejati 
iman.

Prelatus itu juga menyeru agar 
cinta kasih keluarga ini diterje-
mahkan ke dalam bentuk aksi 
sosial, yang boleh menyumbang 
nilai-nilai keadilan dan keamanan 
dalam masyarakat. 

Sempena Pesta Kelahiran 
Sto Yohanes, Uskup Agung 
John menjelaskan bahawa di 
dalam kalendar Liturgi Katolik,              
Gereja hanya meraikan tiga kela-

hiran penting iaitu Yesus, Bonda 
Maria dan Yohanes Pembaptis. 
Mengapa?

“Kerana Yohanes menggerak-
kan keselamatan dunia. Kelahiran 
Yohanes diraikan kerana ia meng-
ingatkan kita bahawa kita dila-
hirkan untuk meneruskan misi, 
mengasihi dan melayani sesama 
dengan rendah hati.
“Kita berada di sini, di bumi un-
tuk mengikuti jalan Yesus – jalan 
menuju kekudusan yang meren-
dahkan diri dan tidak mementing-
kan diri sendiri. 

“Oleh itu, dalam sebuah keluar-
ga, kita harus melayani satu sama 

lain seperti Yesus yang berkata 
‘Aku datang untuk melayani, dan 
bukan untuk dilayani’”.

Kita kepunyaan Tuhan. Tetapi 
di manakah Tuhan? Tuhan be-
rada dalam diri kita. Tuhan hadir 
di kalangan saudara dan saudari 
kita. Oleh itu, kita harus melayani 
antara satu sama lain.”

Uskup Agung menjemput ke-
luarga untuk bertanya beberapa 
soalan refleksi seperti: “Dalam 
keluarga, adakah anda melaya-
ni, mempersiapkan, memimpin 
orang lain kepada Tuhan, dan 
menguduskan mereka untuk ke-
muliaan Tuhan?”

Pada tahun ini, Pertemuan Ke-
luarga Sedunia ke-10, buat perta-
ma kalinya, disambut dalam for-
mat yang meluas iaitu dirayakan 
di peringkat global dan tempatan. 
Pada hari yang sama di Roma, 
seramai dua ribu orang perwaki-
lan dari 120 negara, berada di 
Roma, menghadiri Pertemuan 
Keluarga ke-10 yang turut dihadi-
ri oleh Bapa Suci Fransiskus.

Buat julung-julung kalinya juga, 
Keuskupan Keningau dan Sanda-
kan bergabung merayakan Festi-
val Keluarga selama lima hari ini. 
Acara-acara online          disiarkan 
oleh Radio Online Keuskupan 
Keningau, Kekitaan FM. 

Hari kedua dan ketiga Festival 
Keluarga diisi dengan doa rosari, 
katekesis bertajuk Nazeret: Men-
jadikan Cinta itu Normal dan 
forum pada hari ketiga dengan 
tajuk, Ibu Bapa, Nenek, Datuk, 
Pakcik, Makcik: Tolong/Terima 
kasih/Maaf.

Hari keempat, 25 Jun, merupa-
kan acara fizikal di sebelah petang 
di mana acara kemuncaknya ada-
lah pertunjukan kebudayaan dan 
perkongsian mengenai keluarga.

Misa Kudus penutup dan man-
dat diberikan kepada semua ke-
luarga, diadakan di Pusat Katolik 
Agung Kota Kinabalu pada 26 
Jun. 

Polisi perlindungan kanak-
kanak diperkuatkan 

Paderi dikuduskan 
pada Hari Raya Hati 

Kudus Maha Suci 
KUALA LUMPUR: Hari Raya 
Hati Kudus Yesus Maha Suci 
juga merupakan Hari Penyucian 
Para Paderi, jatuh pada 24 Jun. 
Ia dirayakan dengan Misa Kudus 
pada 11.00 jam pagi di Gereja Hati 
Kudus, Jalan Peel, Kuala Lumpur.

Uskup Agung Julian Leow, 
yang memimpin Misa Kudus 
mengajak umat beriman untuk 
mengenali dan berdoa untuk se-
mua paderi. 

Prelatus itu menyeru para umat 
untuk merenung bahawa kerana 
paderi, kita dapat dibaptis, men-
erima Sakramen Penguatan, mem-
berikan Sakramen Perkahwinan, 
menguburkan orang-orang yang 
kita kasihi dan melayani semua 
yang masih dalam perjalanan zia-

rah. 
Pengurapan orang sakit turut di-

berikan semasa Misa ini. 
Pada sebelah malamnya, No-

vena dan Misa telah dipimpin oleh 
Fr John Anandan OFM Cap dan 
pemberkatan istimewa pengudu-
san keluarga kepada Hati Yesus 
yang Maha Suci kerana ia juga 
adalah Hari Pengudusan Kelu-
arga. 

Paderi paroki, Msgr Stanislaus 
Soosaimariam, dan umat berbe-
sar hati dapat berkumpul untuk                                                              
meraikan Novena dan Misa sem-
bilan hari bersama paderi dan 
umat selepas dua tahun tidak           
merayakan Misa Kudus Hari 
Raya Hati Yesus Maha Suci secara 
fizikal. 

Sebahagian peserta yang menyertai Festival Keluarga di Pusat Katolik Keuskupan Agung KK pada 25 Jun. 


