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Demikian juga Dia mengambil cawan, sesudah 
makan, lalu berkata: “Cawan ini adalah perjanjian 
baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku; perbuatlah 
ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi perin-
gatan akan Aku!” Sebab setiap kali kamu makan 
roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan 
kematian Tuhan sampai Dia datang.

1 Korintus 11: 25-26
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TAKHTA SUCI: Persiapan 
mencukupi untuk Sakra-
men Perkahwinan adalah 

soal keadilan dalam Gereja Ka-
tolik, kata Sri Paus Fransiskus 
dalam dokumen baharu Vatikan 
untuk paderi dan keuskupan yang 
bekerja dengan pasangan bertu-
nang.

“Oleh itu, pertama sekali, ada kewajipan 
dengan  rasa tanggungjawab bagi mereka 
yang menyatakan keinginan untuk bersatu 
dalam perkahwinan, supaya mereka dapat 
dipelihara daripada trauma perpisahan dan 
tidak pernah kehilangan kepercayaan dalam 
cinta,” kata Sri Paus dalam mukadimah do-
kumen “Perjalanan Katekumenal untuk Ke-
hidupan Berkahwin,” diterbitkan pada 15 
Jun.

Buku kecil 97 mukasurat yang disediakan 
oleh Dikasateri untuk Kaum Awam, Kelu-
arga dan Kehidupan, adalah sarana pastoral 
untuk uskup, paderi, pasangan suami isteri, 
dan orang yang bekerja dalam pelayanan ke-
luarga.

Dokumen itu “adalah hadiah dan ia adalah 
satu tugas,” ujar Fransiskus sambil menekan-
kan bahawa ia menawarkan garis panduan 
yang harus disesuaikan dengan budaya dan 
situasi tertentu, dan bukannya dianggap “for-
mula ajaib.”

Persiapan perkahwinan yang teliti adalah 
kewajipan keadilan bagi Gereja 
Dalam kata-kata pembukaannya, Sri Paus 
Fransiskus menulis bahawa Gereja memper-
siapkan selama bertahun-tahun untuk calon-
calon keimamatan dan religius, tetapi per-
siapan perkahwinan pula hanya berlangsung 
dalam beberapa minggu.

“Oleh itu adalah menjadi kewajipan          
keadilan bagi  Gereja untuk menumpukan 
masa dan tenaga untuk mempersiapkan mere-
ka yang dipanggil Tuhan untuk misi yang be-
gitu besar sebagai keluarga,” katanya.

Dokumen dalam bahasa Itali dan tidak 
lama lagi akan dikeluarkan dalam bahasa-ba-
hasa lain, kata Vatikan. Ia disusun dalam tiga 
peringkat: persiapan perkahwinan, perayaan 
perkahwinan, dan iringan pada tahun-tahun 
pertama kehidupan perkahwinan.

“Gereja, pada setiap zaman, dipanggil un-
tuk mewartakan keindahan dan kelimpahan 
rahmat yang terkandung dalam sakramen 
perkahwinan khususnya di kalangan kaum 
muda dan rahmat kehidupan keluarga yang 
mengalir daripadanya,” kata Bapa Suci Fran-
siskus.

Beliau menyatakan bahawa pasangan sua-
mi isteri membentuk majoriti umat Katolik 
dan sering menjadi tonggak dalam kehidupan 
paroki, kumpulan sukarelawan, dan pergera-
kan dan persatuan Katolik.

Suami isteri adalah penjaga kehidupan
“Ada keperluan yang merasakan keadilan 
sepatutnya menghidupkan kita. Gereja ada-
lah seorang ibu, dan seorang ibu tidak pilih 
kasih di kalangan anak-anaknya. Dia tidak 
melayan anak-anaknya berbeza-beza seba-
liknya Gereja sebagai ibu, memberi perha-
tian sama rata,” jelasnya.

“Mendedikasikan masa adalah tanda cinta: 
jika kita tidak menumpukan masa kepada se-
seorang itu maka ia adalah tanda kita tidak 
mencintai mereka.”

Pasangan suami isteri adalah “penjaga ke-
hidupan,” kata Sri Paus seraya menekankan, 
“dari keluargalah panggilan untuk keimama-
tan dan kehidupan yang disucikan dilahirkan; 
dan keluargalah yang membentuk struktur 
masyarakat dan kelemahan masyarakat mel-
alui kesabaran dan pengorbanan setiap hari.”

Mengurangkan kegagalan perkahwinan 
Memang selama ini timbul kekhuatiran, jika 
persiapan perkahwinan adalah ala kadar, pa-
sangan akan menghadapi risiko meraikan 
perkahwinan yang gagal  atau mempunyai 
asas yang terlalu lemah untuk bertahan apa-
bila menghadapi krisis yang tidak dapat diel-
akkan.

Persiapan 
perkahwinan adalah 
‘kewajipan 
keadilan’ 

Dikasteri untuk Kaum Awam, Keluarga 
dan Kehidupan berkata bahawa buku ke-
cil persediaan perkahwinan adalah satu 
inisiatif untuk menandakan Tahun Kelu-
arga Amoris Laetitia, yang didedikasikan 
untuk memperdalam jangkauan pastoral 
kepada keluarga. 

Tahun ini merupakan ulang tahun keli-
ma Amoris Laetitia, ekshortasi kerasulan 
Sri Paus Fransiskus tentang cinta dalam 
keluarga. Ia akan berakhir pada 26 Jun, 
dalam Pertemuan Keluarga Sedunia edisi 
ke-10, di Roma.

Bagaimana dengan pasangan Katolik 
yang gagal? 
Bapa Suci berkata beliau berharap bahawa 

dokumen lain akan diterbitkan tidak lama 
lagi khusus untuk lelaki dan wanita “yang 
telah mengalami kegagalan perkahwinan 
mereka dan hidup dalam kesatuan baharu 
atau berkahwin semula secara sivil.”

Gereja mahu menemani pasangan ini 
“agar mereka tidak berasa ditinggalkan 
dan boleh mencari tempat yang mudah 
diakses dan merasai semangat persau-
daraan, diterima dan kembali menyertai 
komuniti,” tulis Bapa Suci. 

Sri Paus Fransiskus mengakhiri kata 
pengantarnya untuk dokumen “Perjalanan 
Katekumenal untuk Kehidupan Berkah-
win” dengan menggesa para pastor Ger-
eja supaya berani menghadapi tanggung-
jawab baharu ini. — CNA/media Vatikan 

Adalah kewajipan keadilan bagi Gereja untuk menumpukan masa dan tenaga bagi 
mempersiapkan mereka yang dipanggil Tuhan untuk misi yang begitu besar sebagai keluarga 
— Sri Paus Fransiskus. Kredit Gambar: McDayron Mojitoh dan Olive Simon menerima 
Sakramen Ekaristi dari Fr Sunny Chung. 



Wanita, ketidakadilan dan feminisme 
Di mana-mana sahaja, ra-

mai orang yang percaya 
tidak ada lagi isu atau masalah 
mengenai status wanita. Pen-
dapat dan kepercayaan ini,                                         
sekurang-kurangnya di negara-
negara demokrasi mengatakan 
golongan wanita sudah menikmati 
kesaksamaan penuh seperti lelaki. 

Selain itu, bagi kebanyakan 
orang, feminisme adalah per-
kataan yang buruk, berunsur 
politik, mewakili ideologi liberal 
radikal yang agendanya berten-
tangan dengan nilai kekeluargaan             
tradisional. Apa yang perlu diper-
jelaskan tentang ini?

Pertama sekali, feminisme,        
seperti agama Kristian, adalah 
istilah luas yang merangkumi          
kedua-dua ungkapan yang sihat 
dan tegas. Ada feminisme yang 
baik dan ada yang tegas, begitu 
juga dengan Kristian. 

Walau apa pun, tujuan uta-
ma saya di sini adalah untuk             
menyatakan bahawa tiada apa 
yang boleh jauh dari kebenaran 
selain kepercayaan polos bahawa 
kesaksamaan jantina telah dicapai 
— di mana-mana sahaja di dunia 
ini. Sebenarnya tidak. Kesaksa-
maan ini masih tidak berlaku pada 
masa sekarang!  

Kenapa saya mengatakan se-
begini? Sebelum memberikan 
bukti yang lebih besar, izinkan 
saya membahagikan satu contoh 
sahaja. Saya tinggal di Barat, di 
Amerika Syarikat, di Amerika, 
di Texas, di San Antonio (sebuah 
kota beragama Kristian dan  pe-
nuh belas kasihan), dalam budaya 
demokratik yang bangga dan 
percaya dirinya sebagai mercu 

kepada dunia dalam hal-hal mem-
perjuangkan hak asasi manusia 
dan kesaksamaan wanita. Namun, 
semasa saya membaca akhbar ha-
rian di sini, jarang sekali dalam 
seminggu, tidak ada laporan se-
orang wanita mati kerana kegana-
san rumah tangga.

Lebih-lebih lagi, ini hanya lapo-
ran wanita dibunuh oleh pasangan 
domestik; saya percaya bilan-
gan sebenar adalah lebih tinggi 
lebih-lebih lagi kes wanita yang 
mengalami penderaan fizikal dan 
seksual di rumah kita. Perhatikan, 
dalam 90% daripada kes ini, wan-
ita yang meninggal dunia.

Walau bagaimanapun, bagi         
menyokong dakwaan bahawa 
wanita masih menderita, secara 
besar-besaran dan tidak seimbang, 
menderita kerana ketidaksamaan, 
izinkan saya memetik satu siri 
komen daripada buku terbaharu 
bertajuk Awakening oleh seorang 
penulis terkenal, Joan Chittister:
l “Hakikatnya dua pertiga dari-
pada kaum miskin di dunia ada-
lah wanita, dua pertiga di dunia 
ini adalah buta huruf dan dua 
pertiga daripada kelaparan dunia 
adalah wanita. 
Penindasan terhadap separuh 
umat manusia tidak dapat dije-
laskan begitu sahaja … Wanita 
adalah sebahagian besar dari-
pada orang miskin, kebanyakan 
mereka menjadi pelarian, keban-
yakan mereka adalah golongan 
tidak berpendidikan, kebanya-
kan mereka dipukul dan keban-
yakan mereka, ditolak oleh du-
nia.”
l“Sejarah wanita ialah salah satu 
sejarah penindasan, diskriminasi 

dan keganasan dan universal. 
Dalam agama Buddha, wanita 
yang telah menjalani kehidupan 
dengan penuh dedikasi rohani, 
dilatih untuk menerima perintah 
daripada bhikkhu lelaki yang 
lebih muda daripadanya. 

Dalam Islam, wanita diwa-
jibkan untuk menutup kepala 
dan menutup tubuh mereka un-
tuk menyatakan ketidaklayakan 
mereka dan menandakan hakikat 
bahawa mereka adalah milik se-
seorang lelaki. 

Dalam agama Hindu, wanita 
ditinggalkan oleh suami mereka 
untuk mengejar mas kahwin 
yang lebih tinggi atau bertang-
gungjawab atas kematian si sua-
mi kerana karma buruk seorang 
wanita.

Dalam kebanyakan bentuk 
Yudaisme, wanita dinafikan               
mengikuti upacara-upacara aga-
ma dan pendidikan agama. 

Dalam agama Kristian, se-
hinggalah baru-baru ini dan 
dalam banyak sektor lagi, hak 

undang-undang wanita telah 
disamakan dengan hak kanak-
kanak di bawah umur; Memukul 
isteri dilindungi oleh hak domes-
tik dan kehidupan rohani wanita 
juga ditentukan, diarahkan, dan 
dikawal oleh lelaki beriman.”
Selain itu, Chittister, juga 

telah menyerlahkan ironi yang               
biasanya tidak disedari bahawa 
kegagalan kita dalam memberikan 
wanita status yang sama selalunya 
tersembunyi. 

Inilah ironinya. Ramai di 
antara secara sedar atau tidak 
sedar, bersikap seperti apa yang 
boleh dipanggil sebagai “roman-
tika feminism” iaitu sikap ter-
lalu  meninggikan dan mengan-
gungkan wanita tetapi ironinya, 
pada masa yang sama, menafikan                     
kesaksamaan para wanita.

Kata Chittister: “bukan pada 
kelas lain, sudah tentu ada               
banyak puisi tentang wanita,  be-
gitu banyak muzik tentang wanita, 
begitu banyak bunga, begitu ban-
yak pujian, begitu banyak toler-
ansi, begitu banyak cinta romantis 
untuk wanita tetapi amat sedikit 
penghormatan moral dan intelek, 
rohani dan manusia untuk mereka. 

Pada dasarnya, meskipun           
mengagungkan wanita, kita sebe-
narnya memberitahu mereka ba-
hawa wanita sangat istimewa dan 
hebat tetapi sehingga anda tidak 
sepatutnya dilayan dengan cara 
yang sama seperti lelaki! 

Saya sudah cukup matang dan 
telah melalui beberapa generasi 
feminisme. 

Pada tahun 1980-an dan 1990-
an, apabila saya mengajar teologi 
di beberapa universiti, feminisme, 

baik yang sihat dan tegas, sangat 
kuat dalam fakulti dan dalam ke-
banyakannya menjadi objektif 
dalam pertubuhan pelajar. 

Saya mengaku bahawa 
saya tidak selalunya selesa                       
dengannya, terutamanya dengan 
nada feminisme ini yang keras,                        
seperti militan. Tetapi saya sedar 
akan kebenaran dan kesahihan-
nya, walaupun saya takut ia akan                    
menyimpang.

Nah, zaman telah berubah. Hari 
ini, di dalam fakulti yang saya 
ajar, hari demi hari, saya bertemu 
dengan wanita, wanita yang lebih 
muda, yang mempunyai sedikit 
simpati atau tidak memandang 
tinggi terhadap semangat femi-
nisme pada tahun 1980-an dan 
1990-an. 

Hampir ada sikap merendahkan 
wanita yang mempelopori agenda 
feminis. 

Sebahagiannya kerana arus 
masa dan pandangan generasi 
sekarang yang sudah berubah. 
Walau bagaimanapun, sebahagi-
annya, begitu naif dan percaya, 
bahawa perjuangan hak wanita ini 
telah dimenangi, bahawa wanita 
kini telah mencapai kesaksamaan 
penuh dan tidak perlu lagi untuk 
berjuang dengan gaya lama. 

Jadi, apabila saya membaca 
laporan Chittister yang ‘suram’ 
dan membaca tentang kegana-
san rumah tangga hampir setiap 
hari di akhbar kita, saya merin-
dui pejuang-pejuang wanita yang 
pernah saya temui di dalam kelas 
semasa pertemuan fakulti ber-
tahun yang lalu.  — Hakcipta                        
Terpelihara 1999-2022 @ Fr Ron        
Rolheiser

Sebelum petikan Injil hari ini 
(Luk 9:11b-17) terlebih dahulu, 

Lukas berceritera, bahawa keduab-
elas murid Yesus baharu pulang 
sesudah mereka melaksanakan 
tugas pewartaan, dan mau mem-
berikan laporan kepada Yesus. 
Yesus mahu menyendiri dengan 
mereka (Luk 9:1-11a). Tetapi           
ternyata sangat ramai orang mengi-
kuti Yesus. Dilaporkan ada lima 
ribu orang. 

Para rasul sangat realistik. 
Melihat betapa ramai orang yang 
pada petang hari mengikuti Yesus, 
mereka segera memohon kepada 
Yesus agar orang-orang itu disuruh 
pulang supaya dapat mencari 
makan. Tetapi Yesus memberikan 
jawaban yang mengejutkan, 
“Berilah mereka makan!”

 Padahal hanya terdapat lima roti 
dan dua ikan untuk ribuan orang.  
Bukankah perintah Yesus itu sung-
g u h  t i d a k  m a s u k  a k a l ? 
Sesungguhnya, tanpa Yesus, para 
pengikut-Nya tidak dapat mencari 
jalan penyelesaian!

Hakikatnya, meskipun kita sen-
tiasa mahu mendirikan Kerajaan 
Tuhan yang diwartakan Yesus teta-
pi menyelamatkan keadaan atau 
mengatasi nasib buruk atau 
kemiskinan umat manusia             

selalunya merupakan sesuatu yang 
di luar kemampuan kita sebagai 
Gereja. 

    Tetapi Kristus mengetahui           
keterbatasan kita. Tetapi Dia tetap 
memberikan perintah-Nya supaya 
kita menolong sesama kita. 
Mengapa? Kerana semua pertolon-
gan pada dasarnya datang daripada 
Tuhan! Dia mampu mengadakan 
mukjizat luarbiasa di luar dugaan, 
bukan untuk menunjuk-nunjuk 
melainkan untuk berbuat baik 
kepada setiap orang yang memer-
lukannya. 

Dalam Injil hari ini diceriterakan 
bahawa pemberian Tuhan melalui 
Yesus begitu banyak, sampai sesu-
dah semua orang makan kenyang, 
masih ada lebihan roti dua belas 
bakul.

Apa pesan Injil hari ini kepada 
kita? Yesus memang mengadakan 
mukjizat, namun Dia menyeleng-
garakannya bersama dengan 
murid-murid-Nya! Merekalah 
yang mengatur dan membahagi 
umat dalam kumpulan-kumpulan.  
Merekalah yang membahagikan 
makanannya. Pengandaan dan 
pembagian roti dan ikan diseleng-
garakan melalui tangan-tangan 
mereka. Itulah sebenarnya yang 
juga terjadi abad demi abad, baik 

dahulu mahupun sekarang. 
Tuhan  be rka rya ,  Tuhan         

mengadakan mukjizat dengan dan 
bersama dengan Yesus dan kita! 
Dan mukjizat dalam bentuk pen-
gandaan sakramen Roti Ekaristi, 
maupun berupa pemberian roti 
makanan sehari-hari. 

Ataupun dalam bentuk roti roha-
ni, Sabda Tuhan atau juga berupa 
pemberian roti makanan sebagai 
ungkapan karitas kepada sesama 
sehari-hari. Demikianlah Kristus 
berkarya dan bertindak melalui 
tangan kita murid-murid-Nya, 
yang telah menerima perintah, 
tugas dan kuasa untuk berbuat baik 
dalam Kristus.

Dalam kehidupan dan pekerjaan 
kita sebagai umat Kristiani ada dua 
hal yang patut kita perhatikan. 
Pertama: syarat memiliki kesung-
guhan dalam menghayati baptis 
kita sebagai orang Kristiani sejati 
ialah kesedaran, bahawa kita 
dipanggil dan diutus untuk hidup 
dan berbuat seperti Kristus. Kedua: 
pelaksanaan perutusan itu hanya 
mungkin diwujudkan, apabila kita 
sungguh bersatu dengan Kristus 
dalam iman kita. Apabila iman kita 
tidak sungguh kita miliki dan haya-
ti, maka iman kita kering dan man-
dul. Ibarat seperti kabel elektrik, 

apa gunanya kabel jika terdapat 
arus elektrik untuk menyalakan 
lampu? 

 Ada pula umat yang memiliki 
kekayaan bagaikan sumber elektrik 
yang kuat, namun tidak memasang 
kabel untuk mengalirkan elektrik 
ke daerah-daerah yang gelap. 

Tetapi ada juga orang-orang 
yang kuat, mendalam dan sangat 
hidup imannya, namun tidak peka 
melihat kehausan dan kelaparan 
o rang-o rang  l a in  apapun            
bentuknya. 

Namun ada juga yang beriman 
dan berkeinginan membantu tetapi 
merasa dirinya sangat terbatas, dan 
tidak mampu untuk menolong          
sesamanya. Nah, inilah yang diala-
mi keduabelas murid/rasul dalam 
Injil hari ini. Sungguh sedikit yang 
mereka miliki: lima roti dan dua 
ikan! Tetapi berkat iman mereka 

yang kuat kepada Yesus, meskipun 
ada ‘lima roti dan dua ikan’, mere-
ka dapat memberikan dan memba-
hagikan kekayaan kebaikan kasih 
Kristus kepada orang-orang yang 
sangat memerlukannya. Injil hari 
ini mengajak kita sebagai orang 
Kristiani yang sudah dibaptis,  
meninjau kembali makna dan peng-
hayatan iman kita yang sejati, agar 
sungguh menjiwai dan menentukan 
seluruh sikap, hidup dan perbuatan 
kita sebagai murid Kristus. 

Dalam merayakan Hari Raya 
Tubuh dan Darah Kristus ini, 
marilah kita menerima Ekaristi 
sebagai pemberian Tubuh dan 
Darah-Nya bukan hanya untuk kita 
sendiri, melainkan untuk menerus-
kan kehadiran-Nya dalam diri kita 
itu kepada orang lain. — Msgr F.X. 
H a d i s u m a r t a  O . C a r m ,                  
imankatolik.com

HARI MINGGU PESTA TUBUH 
DAN DARAH YESUS 

Kejadian 14:18-20; 
1 Korintus 11:23-26; 
injil lukas 9:11b-17;

Jangan takut untuk memberi 
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Tanya
Jawab Soalan: Father, salah seorang rakan saya           

mengongsikan pengalamannya semasa kecil 
bahawa dia selalu dirotan oleh bapanya. 
Menurut ceritanya, bapa kepda rakan saya itu 
mengatakan hukuman itu wajar dilakukan          
sesuai dengan Amsal 23:13-14 misalnya, 
”Jangan menolak didikan dari anakmu; ia tidak 
akan mati kalau engkau memukulnya dengan 
rotan. Engkau memukulnya dengan rotan tetapi 
engkau menyelamatkan nyawanya.” 

Hal yang sama juga terdapat dalam 2 Sam 
7:14. Yesus juga pernah memakai cambuk bagi 
mengusir pedagang-pedagang di Bait Tuhan 
kerana menggunakan tempat suci umpama 
pasar (Yoh 2:15). Bagaimana pendapat, Father? 
— Marselinus

Jawaban: Pertanyaan ini menarik sekali. Tentu 
pengalaman sahabat saudara terasa menyakitkan, 
apalagi bila rotan sampai berbekas di tubuhnya. 
Tetapi, ia juga boleh membawa luka batin yang 
mendalam.

Mendidik anak memang bukan perkara mudah. 
Baik zaman dulu mahupun sekarang, kesulitan 
selalu ada, apalagi seringkali kenakalan anak ada-
ada saja. 

Kadang-kadang orang tua sampai kehabisan 
akal untuk mendisiplinkan atau menegur anak-
anaknya. Tidak hairan, mereka kerap dan terpak-
sa menggunakan cara yang  lebih keras. 

 Ayat yang anda petik boleh juga diterjemahkan 
sebegini, “Jangan tahan-tahan membetulkan  
(kesalahan) anakmu. Dia tidak akan mati kalau 
engkau memukulnya dengan rotan. Engkau 
memukulnya dengan rotan tetapi engkau              
menyelamatkan nyawanya.” 

Jadi konteksnya adalah nasihat pada orang tua, 
supaya jangan ragu bertindak tegas pada anak-
anaknya, bila melihat mereka berbuat kesalahan. 
Ibu bapa harus berani menegur demi keselamatan 
anaknya.

Mengapa demikian? Kerana ada sikap permisif 
di hadapan godaan yang sangat besar untuk 
meninggalkan iman dan keutamaan moral. 
Apatah lagi ramai ibu bapa sendiri sudah menjadi 
ragu-ragu dan tidak peduli terhadap masa hada-
pan anak mereka. Akibatnya iman dan moral 
anak boleh  hancur, tidak tahu dosa dan tersesat. 

Dalam situasi itu, bahkan dalam Perjanjian 
Baru pun, Tuhan tidak rela. Maka nasihat Amsal 
itu diulangi: “Tuhan mengajar orang yang dikasi-
hi-Nya, dan menyesah orang yang diakui-Nya 
sebagai anak” (Ibr. 12:6-7). 

Kombinasi keras dan kasih ini  penting diper-
hatikan, dan menjadi jalan untuk memahami ayat 
sesudahnya: engkau memukulnya dengan rotan, 
tetapi engkau menyelamatkan jiwanya (Ams. 23).

Apakah rotan harus dimengerti secara harafiah? 
Tentu tidak. Rotan melambangkan ketegasan. 
Pastilah teguran tegas akan menyakitkan, bahkan 

ibu bapa sendiri akan merasa tidak tega. 
Tetapi ketegasan dan kejelasan itu harus nam-

pak dalam setiap didikan orang tua. Ada yang 
boleh, ada yang tidak boleh! Ada yang dilarang, 
ada yang dianjurkan dan didorong. Motivasi uta-
manya adalah kasih, dan kasih juga berkaitan 
dengan kekuatan dan ketertiban (bdk. 2Tim. 1:7). 
Ibu bapa yang baik akan mendidik anak untuk 
membuat pilihan yang baik dan dengan demikian 
mereka dapat menyelamatkan jiwa anak-anaknya.

Selain itu, rotan dan cambuk tidak boleh dilihat 
sebagai satu-satunya cara yang dianjurkan oleh 
Kitab Suci. 

Cara Maria menegur Yesus (Luk. 2:48) misal-
nya, dapat dijadikan salah satu contoh yang lain. 
Sikap Bapa berbelaskasih dalam kisah Anak yang 
Hilang juga memberi inspirasi untuk mengampu-
ni anaknya yang lurus bendul (Luk 15). 
Sebenarnya Kitab Amsal sendiri harus dilihat 
sebagai buku kumpulan nasihat seorang ayah 
kepada anaknya. 

Memberi nasihat adalah salah satu cara pendi-
dikan yang paling baik, kerana nasihat membuka 
wawasan akan nilai dan kebijaksanaan. Nasihat 
mengandaikan hubungan yang akrab dan hangat 
antara ayah dan anak, yang menjadi syarat agar 
nasihat itu diterima dengan tenang dan gembira. 
Nasihat yang bijaksana membuka hati, dan 
mencegah pelanggaran. — Gregorius Hertanto 
MSC
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Merotan anak sesuai dengan isi Alkitab?

KUALA LUMPUR: Umat Paro-
ki Gereja St Anthony merayakan 
Hari Paroki mereka dengan men-
jangkau gelandangan dan orang 
miskin di sekitar Kuala Lumpur.

Pada 11 Jun, selepas Misa 
Senja, lebih 40 orang umat dan 
sukarelawan yang dibahagikan 
kepada beberapa kumpulan, be-
rangkat ke kawasan-kawasan 
seperti Central Market, Lebuh 
Ampang, Masjid Jamek, Jalan 
Chow Kit dan Brickfield. 

Dengan meredah hujan, mere-

ka membahagi-bahagikan 150 
bungkusan yang mengandungi 
selimut, air mineral dan baran-
gan makanan kepada para gelan-
dangan.

Inisiatif yang dianjurkan oleh 
BECCOT paroki ini bermatla-
mat mahu melakukan sesuatu 
yang bermakna dan berbeza dari 
Hari Paroki yang biasa diraya-
kan sebelum ini. 

Meneladani Santo Antony dari 
Padua yang memiliki rasa kasih 
dan prihatin mendalam terhadap 

kaum miskin, umat Paroki sepa-
kat mendekati komuniti gelan-
dangan di sekitar Kuala Lumpur.

Usaha murni para umat ini tu-
rut disertai oleh Paderi Paroki, 
Fr Dr Clarence Devadass. Dua 
objektif telah dapat dicapai 
dalam misi belas kasihan ini iatu 
umat Katolik telah membawa si-
nar gembira di kalangan kaum 
papa dan semangat berpasukan 
menyatukan umat dari pelbagai 
komiti pelayanan, bangsa dan 
bahasa.

Umat St Anthony raikan Hari Paroki 
dengan menjangkau kaum miskin 

KOTA BELUD: Sekitar 700 umat 
Paroki St Edmund hadir bagi mer-
ayakan Pesta             Menuai pering-
kat Paroki pada 11 Jun yang lalu.

Dengan tema yang diadaptasi 
dari Paroki Limbahau, “Meluhuri 
Keaslian Alam, Menghidupi            
Budaya Melalui Ekaristi”, Pesta 
Menuai Paroki itu dianjurkan oleh 
komuniti umat katolik Zon Tam-
bulion yang merangkumi umat 
Katolik St Dominik, Tambulion, 
St William, Tempasuk 1, dan St          
Augustine, Tempasuk 2.

Pesta tersebut bermula pada 
jam 9.00 pagi dengan merayakan 
Misa Kudus yang dipimpin oleh Fr 
Ambrose Atang, paderi paroki St 
Edmund, Kota Belud dan dibantu 
oleh Fr Florian Markus.

Sesuai dengan pesta, Misa Ku-
dus bermula dengan tarian perara-
kan oleh Belia dari Zon Tambulion 
yang diiringi dengan paluan gong 
dari suku Dusun Tebilung, men-

giring masuk Fr Ambrose yang 
mengenakan kasula keemasan ber-
motifkan busana tradisi Kadazan-
Dusun dengan ‘sigar’ di kepala. 

Kawasan altari turut dihiasi den-
gan rentangan kain bercorak sula-
man tradisi, manakala ruang depan 
meja altari diletakkan seberkas 
padi matang, sayuran serta buah-
buahan yang memperlihatkan has-
il-hasil tanah. 

Misa kudus terse-
but dirayakan sepenuhnya 
dalam Bahasa Suku Dusun.  
Umat yang hadir turut men-
genakan pakaian tradisi dan ada                                                        
diantaranya yang mengenakan 
baju T-shirt moden bermotifkan 
baju tradisi.

Dalam ucapan perasmian, Fr 
Ambrose menekankan bahawa 
perayaan Menuai atau Kaamatan 
itu penting untuk dirayakan dalam 
Gereja bagi memperlihatkan dan 
merayakan budaya dan semangat 

‘keperihatinan’ dan ‘menjaga satu 
sama lain… sesama manusia dan 
ciptaan yang lain’. 

Katanya, “menguasai ( Kej 1:26) 
dengan maksud yang sempurna, 
adalah menjaga dengan segenap 
hati, segenap jiwa dan segenap 
akal budi bangsa manusia mahu-
pun ciptaan yang lain”… namun 
kepentingan diri manusia ketika ini 
makin lama makin kuat sehingga 
soal keperihatinan kepada ciptaan 
yang lain tidak lagi diberi keu-
tamaan. 

Harapan yang tinggal hanyalah 
kembali kepada Bapa, duduk dan 
mendengar semula amanat-Nya 
kepada manusia sewaktu ciptakan. 
‘Duduk Bersama’ yang terbaik 
adalah melalui Ekarisiti’, jelas Fr 
Ambrose.

Selepas ucapannya, Fr                       
Ambrose mengumumkan tuan ru-
mah penganjuran pesta bagi tahun           
seterusnya iaitu Zon Timbang. 

Kaamatan – pesta meraikan budaya dan semangat keperihatinan 
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Sahabat kecil Yesus
Hello adik-adik,

Apa khabar? Pada hari Minggu ini 
kita merayakan Pesta Tubuh dan 
Darah Yesus.

Sebelum ditangkap dan disalibkan, 
Yesus telah mengadakan Perjamuan 
Terakhir bersama para rasul-Nya di 
mana Dia telah menubuhkan Ekaristi 
untuk mengenang Dia.

Adik-adik, Tubuh dan Darah Yesus 
bukan sahaja makanan rohani tetapi 
ia adalah sumber kekuatan dan 
tanda Yesus sentiasa mahu bersatu 
dengan kita.

Perayaan Ekaristi adalah bukti 
nyata Yesus hadir di tengah-tengah 
kita. 

Ekaristi mengingatkan kita bahawa 
meskipun kita tidak dapat melihat 
Yesus dengan mata kasar tetapi 
melalui Ekaristi, Dia benar-benar 
hidup dan berkuasa.

Oleh itu bagi adik-adik yang sudah 
menerima Komuni, bersiap sedialah 
dan berpuasalah sekurang-kurangnya 
sejam sebelum komuni. 

Selepas menerima Komuni, ambil 
masa untuk berdoa dan berterima 
kasih kepada Tuhan, Sahabat Sejati 
adik-adik! 

Auntie Melly

Sambungkan titik-titik dari no.1 - 35, 
kemudian warnakan gambar ini. 

Cari LAPAN 
perbezaan pada 

gambar ini. 

Bantu kanak-kanak ini 
mencari jalan untuk 
bertemu Yesus 
agar dia dapat 
memberikan 
dua ikan dan lima roti 
kepada Yesus

Dalam Injil Lukas 9: 11-17, ada berapa ekor ikan 
dan roti yang Yesus ada? 

Warnakan  _______ ikan dan _______ roti 
pada gambar di bawah. 

Dapatkah adik-adik memecahkan kod rahsia pada gambar di 
bawah? Tulis jawaban yang betul untuk membaca pesan Yesus. 
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KENINGAU: “Sebelum melangkah ke 
alam pekerjaan, anda perlu tahu apa 
yang anda mahu,” kata Keith Foo,  
pegarah Agensi Pekerjaan JobsKreate 
Malaysia Sdn.Bhd. 

Keith dijemput oleh radio online Keki-
taan FM pada 10 Jun lalu untuk bercakap 
mengenai peluang pekerjaan khususnya 
pada fasa pemulihan pandemik ini.

JobsKreate ditubuhkan pada tahun 
2018 dan berpusat di Petaling Jaya. 
Keith, seorang Kristian, mempunyai   
pengalaman luas dalam bidang perho-
telan dan kapal pesiar, membuka agensi 
pekerjaan ini setelah ramai orang tertipu 
dengan agensi yang mengaut keuntun-
gan sahaja. 

Segmen yang dikendalikan oleh DJ 
Beth ini cuba membantu para belia 
18 tahun ke atas mencari  karier yang 
sesuai. 

Keith mengatakan sebenarnya ada 
banyak peluang pekerjaan di Malaysia 
dan luar negara. JobsKreate sendiri telah 
merekrut lebih 400 belia Sabah dan leb-
ih seratus dari Sarawak untuk bekerja 
dalam bidang kapal pesiar.

“Pendidikan dan kerja keras,” adalah 
antara kata kerja yang ditekankan oleh 

Keith. 
“Saya sendiri bermula dari ‘bawah’. 

Tetapi saya mahu mencuba pelbagai 
bidang kerana misi saya ialah untuk            
mengasah kemahiran setajam mung-
kin,” kata Keith.

Keith juga menegur sikap pelajar 
sekarang yang terlalu ‘manja’ dan ter-

lalu leka dengan media sosial.
“Masa muda adalah masa untuk kita 

bekerja kuat dan menetapkan misi. 
Contohnya, jika anda mahu bekerja 
dalam indurstri perhotelan sertailah in-
stitusi yang dapat melatih anda untuk 
memasuki industri ini. Berusaha dengan 
gigih. Jangan separuh jalan!”

Keith juga menjelaskan, “Jangan terla-
lu berkira dalam pekerjaan dan jangan 
terlalu kerap menukar pekerjaan kera-
na perkara remeh. Kekal berada dalam 
sesebuah syarikat minimum dua tahun. 
Majikan biasanya tidak mengambil 
pekerja yang mempunyai performance 
lemah atau asyik bertukar tempat ker-
ja.”

Untuk maklumat lebih lanjut, anda 
boleh layari https://www.jobskreate.com/ 
dan facebook mereka https://www.face-
book.com/internationalcruiserecruitment

KIULU, Sabah: Dua tahun pelbagai ak-
tiviti rohani tertangguh akibat perintah 
kawalan pergerakan, Tim Pelayanan 
Kampus (CMT) dapat berkumpul se-
cara fizikal baru-baru ini. 

Dua belas anggota CMT termasuk 
dua Petugas Pelayananan Kampus, Sr 
Terecia Loukang FSIC dan Christina 
David, memilih untuk menghabiskan 
dua hari dan satu malam di kawasan 
separa terpencil di Kiulu. 

Mereka berada di situ untuk mengim-
bas dan menghargai pengalaman yang 
telah dilalui, untuk membaiki kelesuan 
iman dan menyegarkan kembali se-
mangat bagi menghadapi sebarang 
cabaran pasca pandemik.

Ikatan kemesraan yang sedia terja-
lin di kalangan ahli CMT memudahkan 
mereka kembali mengakrabkan persa-
habatan. 

Bertemu dengan sesama, kesukaran 
dan kelukaan mereka pada musim 
pandemik lalu, dilupakan dan saling 
memberi keyakinan kepada sesama 
untuk melayani semula.

Tema yang dipilih untuk retret terse-
but diinspirasikan dari Injil Yohanes 
15:15, “Aku telah memanggil kamu 
sahabat” di mana Yesus memanggil 
murid-murid-Nya sebagai sahabat-Nya 
dan  Dia telah memberitahu mereka 
semua pengetahuan-Nya dari syurga. 

Dalam sesi-sesi pertemuan itu, Sr 
Terecia mengongsikan pelbagai isu ro-

hani dengan CMT. 
LINOPOT, sebuah platform Insta-

gram, adalah hasil daripada pandemik, 
dan idea terasnya adalah untuk ber-
hubung dengan pelajar kampus Katolik, 
akan terus digunakan sebagai medium 
agar pelayanan kampus ini terus dapat 
diikuti oleh ramai pelajar Kristian. 

Pautan IG untuk LINOPOT ialah htt-
ps://www.instagram.com/archkk_cam-
pusministry/

Dwana Andrew, penyelaras CMT me-
nekankan kepentingan untuk sentiasa 
berhubung dengan pelajar kampus          
terutamanya mengenali ahli-ahli baha-
ru kerana pautan maya merentasi jarak 
dan geografi.

CMT juga berharap agar para alum-
ni dapat bersama-sama membantu 
dalam memberi bimbingan dan men-
ingkatkan iman dalam apa jua situasi.

Melalui renungan tentang                                     

perumpamaan Orang Samaria yang 
Baik Hati (Lukas 10: 30-37), ahli-ahli 
CMT merenung betapa pentingnya 
sikap murah hati dalam menghadapi 
cabaran dunia dan membaca tanda-
tanda zaman.

CMT tidak sabar-sabar untuk                
menerima ahli baharu yang mahu 
melayani dalam pelayanan ini tanpa  
mengira latar belakang pengajian atau       
almamater.

Yesus memanggil kita - sahabat 
Rekoleksi kesegaran iman Tim Pelayanan Kampus 

Alam pekerjaan - anda perlu tahu apa yang anda mahu! 
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Arus migrasi: Utamakan prinsip 
martabat manusia 
VATIKAN: Setiausaha Vatikan 
untuk Hubungan dengan Negara, 
Msgr. Paul Richard Gallagher 
mengatakan, perlunya peningka-
tan rasa tanggung jawab sivil dan 
politik untuk menghadapi cabaran  
migrasi dari konteks sejarah pada 
masa ini.

Semasa kita bersiap untuk 
memperingati Hari Pelarian Se-
dunia pada 20 Jun, konflik di 
Ukraine yang telah mendorong 
pelarian yang melarikan diri dari 
perang telah melebihi 100 juta 
orang. 

Bukan hanya konflik yang me-
nyebabkan fenomena migrasi be-
sar-besaran yang memaksa jutaan 
orang meninggalkan rumah mere-
ka:  perubahan iklim, kelaparan, 
krisis ekonomi global — adalah 
peringatan bagi  para pemimpin 

dunia untuk bertindak bersama 
dan dalam semangat solidariti.

Uskup Agung Paul berbicara 
demikian semasa konferensi men-
jelang Hari Pelarian Sedunia di 
Universiti Kepausan Gregoriana 
di Roma.

Fr Camillo Ripamonti, direktur 
Centro Astalli JRS, mengatakan  
penghijrahan adalah fenomena 
yang tidak dapat dielakkan dan ia 
memang wujud dalam sifat ma-
nusia, masalah migrasi perlu ada 
campur tangan politik, kemurahan 
hati dan semangat perpaduan.

Pencarian untuk keamanan,      
seperti yang dikatakan oleh Sri 
Paus Fransiskus baru-baru, adalah 
jalan yang panjang dan sukar, juga 
memerlukan persediaan rohani 
dan kejujuran intelektual. 

Tegasnya, tidak cukup untuk 

menamatkan perang jika kita tidak 
bertindak atas punca pencetusnya; 
ketidaksamaan, jenayah terhadap 
Penciptaan, ketidaksetaraan dalam 
makanan. 

Uskup Agung Paul, dalam 
sesi bertajuk, “Dengan para                 
pelarian di persimpangan sejarah”,  
mengatakan untuk bersolidariti 
dengan para pelarian, kita harus 
memberikan respons terstruktur 
terhadap fenomena migrasi. 

“Keamanan, adalah satu anuge-
rah apabila kita tahu bagaimana 
menyambutnya, dan apa yang 
berlaku di Eropah hari ini mesti 
mendorong kita untuk memperba-
harui budaya hidup bersama, keu-
payaan untuk menerima yang lain 
dan kepelbagaian.” 

“Setiap Negara berhak                  
mengumumkan undang-undangn-

ya sendiri dalam mengendalikan  
arus migrasi,” dan prelatus itu 
berharap, “dalam mengelola arus 
migrasi ini, utamakan prinsip mar-

tabat manusia, dan menyedari ba-
hawa kita tidak berurusan dengan 
angka, tetapi dengan manusia.” — 
media Vatikan 

ROMA: Berbicara kepada para 
peserta Perhimpunan Agung Mis-
ionari Afrika, Sri Paus Fransiskus 
mendorong mereka untuk merang-
kul makna dan kekuatan karisma 
mereka, dan mengundang mereka 
untuk menjadi rasul dan saksi 
melalui doa dan persaudaraan.

Bapa Suci juga menyatakan per-
mohonan maafnya kerana terpaksa 
menunda Perjalanan Apostolik ke 
Republik Demokratik Kongo dan 
Sudan Selatan yang sepatutnya 
dijadualkan pada minggu pertama 
bulan Julai. 

Meskipun tidak dapat ke Kongo, 
namun Bapa Suci akan merayakan 
Misa bersama komuniti Kongo di 
Roma pada 3 Julai.

Rasa Syukur
Sri Paus menekankan pentingnya 
untuk mengimbas kembali dan 
bersyukur apabila mendengar 
bahawa para misionari White Fa-
thers menjalani hari-hari mereka 
semasa perhimpunan agung itu 
“dengan rasa syukur dan dengan 
harapan.” 

Tegasnya, mengimbas semula 
dengan rasa syukur adalah “tanda 
kesihatan rohani yang baik” dan 
merupakan sikap “yang Tuhan 
ajarkan kepada umat-Nya.

“Tumbuhkan ingatan penuh 
syukur akan jalan yang telah Tu-

han tunjukkan pada kita. Dan rasa          
syukur inilah yang mengobarkan 
api harapan,” kata Sri Paus, seraya 
menambah bahawa mereka yang 
tidak berterima kasih kepada Tu-
han atas karunia-Nya – tidak me-
miliki “jiwa yang penuh harapan, 
tidak  terbuka terhadap kejutan-
kejutan Tuhan dan tidak ada kepe-
nuhan harapan terhadap-Nya.”

Misi sebagai Saksi Kenabian
Sri Paus Fransiskus kemudian 
mengangkat tema perhimpunan 
agung itu: Misi sebagai saksi ken-
abian. 

Uskup Roma itu menunjukkan 
Kardinal Lavigiere, pendiri kon-
gregasi White Fathers, yang be-
rakar pada Roh dan setia menjadi 
saksi Tuhan. 

Menggemakan kembali nasihat 
pendiri tersebut yang mengatakan 
“Jadilah rasul, jadilah komuniti 
yang memberikan kesaksian kena-
bian!” 

Sri Paus menyatakan bahawa 
seorang rasul Kristus adalah “sak-
si,” akan sebuah gagasan yang 
benar  dan di mana sahaja dalam 
Gereja khususnya untuk para 
White Fathers yang dipanggil 
untuk menjalankan misi mereka 
di tempat-tempat di mana Islam 
adalah agama majoriti.” — media 
Vatikan

YANGON: Para uskup Katolik di 
Myanmar menuntut penghorma-
tan terhadap kehidupan manusia 
dan kesucian tempat ibadat, rumah 
sakit, dan sekolah di negara Asia 
Tenggara yang dilanda konflik itu.

“Martabat manusia dan hak 
untuk hidup tidak boleh dikom-
promikan. Kami sangat menuntut 
penghormatan terhadap kehidu-
pan, penghormatan terhadap kesu-
cian tempat-tempat ibadat, rumah 
sakit dan sekolah,” kata Konferensi 
para Uskup Myanmar dalam se-
buah pernyataan pada 11 Jun lalu. 
Kardinal Charles Bo dari Yangon, 
ketua konferensi, dan 18 orang 
uskup menandatangani dokumen 
tersebut, yang diterbitkan semasa  
pertemuan umum para uskup di 
Yangon, 7-10 Jun. 

Puluhan gereja termasuk gereja 
Katolik di Kayah dan Chin telah 
dihancurkan dalam serangan udara 
dan tembakan artileri manakala 
ribuan orang termasuk orang Kris-
tian telah melarikan diri. 

Lebih 450 buah rumah dibakar 
oleh pasukan junta di desa-desa 
Katolik Chan Thar dan Chaung 
Yoe di wilayah Sagaing dalam be-
berapa minggu lalu.

Para Uskup Myanmar mendesak 
agar bantuan kemanusiaan yang 
sangat diperlukan, dapat diizinkan 
untuk menjangkau orang-orang 
terlantar di seluruh negara.

“Konferensi para Uskup Myan-
mar, sebagai badan keadilan dan 

keamanan, sangat menuntut semua 
pihak untuk memudah cara akses 
kemanusiaan khususnya kepada 
pelarian serta memberi mereka 
bantuan kemanusiaan,” kata para 
uskup.

Para pemimpin Katolik itu juga 
meminta semua keuskupan di ne-
gara itu untuk memohon perdama-
ian melalui doa, rosari setiap hari 
dan merayakan Misa di awal setiap 
bulan. — CNS 

Sri Paus bertemu dengan para peserta Perhimpunan Agung White Fathers.

Seorang wanita berlindung di Gereja Trinitas Naung Nan di Myitkyina, 
Myanmar. Para uskup Katolik di Myanmar menuntut 11 Jun 2022 sebagai  
menghormati kehidupan manusia dan kesucian tempat ibadat, rumah sakit 
dan sekolah di negara-negara Asia Tenggara yang dilanda konflik.

Pelarian dari Ukraine melintasi sempadan untuk mencari perlindungan 
di Romania. 

Para Uskup Myanmar tuntut penghormatan 
kepada kehidupan dan rumah ibadat 

MANILA: Keuskupan Agung Ma-
nila akan membuka Pusat Eksorsis 
setelah Filipina mencatat pening-
katan kes kerasukan dalam bebera-
pa tahun ini. 

Pusat baharu itu akan menam-
pung karya-karya Katolik dalam 
pengusiran roh jahat.

Dalam sebuah posting Facebook 
oleh Jabatan  Pengusiran Roh Jahat 

Keuskupan Agung Manila, bangu-
nan itu akan menjadi pusat pengu-
siran syaitan pertama di Asia. 

“Pusat ini masih dalam fasa 
pembinaan. Batu asas telah                          
diletakkan oleh Uskup Agung         
Manila Kardinal Jose F Advincula 
Jr OP pada bulan Mei lalu. 

Keuskupan Agung Manila          
mengatakan, selain melayani             
individu-individu yang diidentifi-
kasi berada di bawah kuasa roh ja-
hat,  mereka berharap pusat terse-
but dapat mendidik dan melatih 
para pengusir syaitan pada masa 
depan. 

Hanya paderi Katolik yang telah 
menjalani latihan intensif dan telah 
mendapat persetujuan dari uskup 
mereka boleh memimpin upacara 
pengusiran roh jahat. — Aleteia

Pusat eksorsis pertama Asia bakal di buka di Filipina 

Uskup Agung Manila, Kardinal Jose F Advincula semasa meletakkan batu 
pertama di pusat exorsisme. 

Misionari Afrika diseru jadi saksi 
Kristus melalui doa, persaudaraan



Aloysius, santo pelindung 
bagi belia Katolik, dila-

hirkan pada Mac 9, 1568.
Sejak kecil, Aloysius su-

dah terdedah dengan pelba-
gai situasi kehidupan. Ketika 
berusia lima tahun, beliau 
pernah tinggal di kem tentera. 
Di mana Aloysius terdedah 
dengan perkataan-perkataan 
yang kasar dan tidak baik. 

Kemudian, semasa remaja, Aloysius dihantar 
ke istana-istana raja. Hal dengki, tipu muslihat 
menjadi perkara biasa dalam kehidupan istana. 
Aloysius sedaya upaya mengekalkan iman dan 
moral Kristianinya.

Ketika Aloysius berumur 16 tahun, dia me-
mutuskan untuk menjadi seorang Paderi Yesuit 
tetapi ditentang oleh ayahnya. 

Selepas tiga tahun, akhirnya sang ayah           
merestui pilihan Aloysius. Bersama Yesuit lain-
nya, Aloysius tidak kekok melakukan pekerjaan-
pekerjaan berat dan kasar serta melayani di dapur. 

Dia selalu mengatakan, “Aku ini sepotong besi 
yang bengkok. Aku datang kepada agama agar 
dijadikan lurus oleh tindakan penyangkalan diri 
dan tobat.”

Semasa kota Roma diserang wabak penyakit, 
Aloysius mohon agar diizinkan merawat mereka 
yang sakit. 

Dia, yang biasa dilayani oleh pelayan-pelayan, 
dengan senang hati menyeka airmata mereka 
yang sakit serta merapikan tempat tidur mereka. 
Aloysius melayani orang-orang sakit hingga       
akhirnya penyakit itu menyerangnya juga.

Kenali 
Santo Anda 

St Aloysius
Gonzaga

~ 21 Jun ~

St Thomas More
~ 22 Jun ~

Thomas More adalah se-
orang peguam dan pe-

nulis terkenal yang dilahir-
kan di London pada tahun 
1477. Ayahnya juga meru-
pakan seorang peguam 
dan hakim. Isteri pertama 
Thomas, Jane Colt, meninggal dalam usia 
muda. Thomas ditinggalkan bersama empat 
orang anak mereka yang masih kecil.

Thomas berkahwin dengan seorang janda, 
wanita sederhana yang buta huruf namun san-
gat dihormati oleh Thomas. Pada waktu ma-
kan, salah seorang anak akan membacakan 
Kitab Suci. Kemudian mereka berbual dan 
bersenda gurau.

St Thomas kerap mengundang para tetangga 
yang miskin untuk makan bersama serta sen-
tiasa membantu mereka yang miskin.

 St Thomas juga taat berdoa beberapa jam 
pada tengah malam dan melakukan mati raga. 
Dia menyedari bahawa menjadi seorang Kris-
tian sejati memerlukan rahmat serta pertolon-
gan dari Tuhan.

Thomas menjawat beberapa jawatan pent-
ing dalam kerajaan. Selama tiga tahun, dia 
memegang jawatan sebagai penasihat kepada 
perdana menteri.

Raja cuba membuat Thomas melanggar hu-
kum Tuhan, namun Thomas menolak. Raja 
ingin bercerai agar dapat berkahwin dengan 
wanita lain tetapi tidak mendapat izin daripada 
Bapa Suci.

Tetapi Raja Henry meneruskan niatnya dan 
melantik dirinya sendiri sebagai ketua Ger-
eja di England. Thomas memilih untuk tetap 
setia kepada iman Katolik dan Tuhan. Kerana 
keenggannya untuk patuh kepada Raja, dia 
dijatuhi hukuman mati. Sebelum dibunuh, St 
Thomas mengampuni semua hakim dan ber-
doa agar mereka dapat bertemu di syurga. 
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Sepuluh Biarawati dibeatifikasi, 
matir kerana iman mereka 
WROCLAW, Poland: Kardinal Marcello 
Semeraro, Prefek untuk Penggelaran Orang 
Kudus, merayakan Misa di Wrocław, untuk 
membeatifikasi 10 biarawati Poland dari 
kongregasi St Elizabeth, yang merawat 
orang tua, orang sakit, dan anak-anak tetapi 
dibunuh kerana iman mereka oleh tentara 
Soviet pada tahun 1945. 

Sri Paus Fransiskus memberikan peng-
hormatan kepada kesaksian mereka semasa 
12 Jun lalu.

Beatifikasi mereka berlangsung pada 
11 Jun di Katedral di Kota Wrocław. 
Misa dipimpin oleh Kardinal Marcello                                                                  
Semeraro, yang membandingkan                          
kemartiran mereka dengan situasi masa kini 
di Ukraine. 

“Seluruh hidup para sister ini adalah sak-
si keberanian sejati, yang amat murah hati 
melayani mereka yang sakit, anak-anak ke-
cil, orang miskin, yang paling memerlukan. 

“Cinta tanpa lelah mereka menyebab-
kan mereka adalah wirawati sehingga pada 
masa darurat, mereka tidak melarikan diri 
dari Tentara Merah yang mendarat di kota 
itu sekitar 1944-1945,” ujar Kardinal Mar-
cello semasa Misa Beatifikasi sepuluh 
orang biarawati kongregasi St Elizabeth itu. 

Pada akhir Angelus, 12 Jun lalu, Sri Paus 
Fransiskus turut memberikan penghorma-
tan kepada sepuluh orang biarawati itu. 

Menurut Sri Paus, para biarawati itu, 
meskipun menyedari risiko yang mereka 
hadapi, mereka tetap berada di samping 
orang tua dan orang sakit yang mereka 
rawat. 

Semoga teladan iman mereka kepada 
Kristus membantu kita semua, terutama 
orang-orang Kristian yang dianiaya di pel-
bagai belahan dunia, untuk bersaksi tentang 
Injil dengan berani. Tepuk tangan meriah 
untuk para Beata yang baru!”

Kardinal Semeraro menekankan baha-
wa kemartiran 10 orang Sister Elizabeth 
itu mengingatkan kekerasan, kekejaman, 

dan kebencian yang sekarang ini sedang             
menimpa Ukraine.

Katanya, gerakan cinta sejati dan 
kepedulian terhadap orang lain memban-
gun perdamaian dan merupakan respons 
terhadap kekerasan yang terjadi dalam 
menghadapi perang.

Dalam menghadapi perang yang sedang 
berlangsung, Kardinal mendorong doa 
yang khusyuk melalui permohonan terha-
dap para beata yang baharu. 

“Kita memohon kepada Tuhan melalui 
perantaraan mereka, agar dunia tidak per-
nah lagi kekurangan rasa hormat terhadap 
kewanitaan, kesetaraan dalam martabat le-
laki dan wanita dan perlindungan keibuan. 
Hari ini kita meneladani mereka dalam         
menyokong rakyat Ukraine, migran dan 
pencarian kita untuk perdamaian.”

Kardinal mengingati kata-kata Sri Paus 
Fransiskus di mana prelatus itu berterima 
kasih kepada warga Poland yang menjadi 
orang pertama dalam menyokong Ukraine 
dengan “membuka sempadan negara, 

hati dan pintu rumah mereka untuk orang 
Ukraine yang melarikan diri dari perang.”

Kongregasi para Sr Elizabeth menekan-
kan bahawa beatifikasi sepuluh biarawati 
Elizabeth itu adalah simbol peringatan ke-
matian tragis semua biarawati yang maut di 
tangan Tentara Soviet pada tahun 1945. 

Mereka menganggarkan bahawa lebih 
100 orang sister dari kongregasi mereka 
meninggal dalam keadaan yang sama.

Kongregasi para sister St Elizabeth didi-
rikan di Nysa pada tahun 1810. Tujuan uta-
ma kongregasi adalah memberi pelayanan 
total kepada yang memerlukan, terutama 
yang menderita dan sakit.

Kongregasi para sister St Elizabeth pada 
ketika ini aktif di 19 negara di Eropah, 
Asia, Afrika dan Amerika Selatan. Mereka           
bekerja di rumah sakit, mengendalikan ta-
man didikan kanak-kanak, sekolah dan 
paroki. 

Para martir Kongregasi St Elizabeth, 
akan dirayakan setiap tahun pada 11 Mei. 
— Vatican News

VATIKAN: Dari mana sumber kekua-
tan Ibu Teresa melayani kaum termiskin? 
Bagaimana dia melayani orang sakit tanpa 
mengeluh dan penat? 
Semua ini bakal terjawab melalui buku 
yang ditulis oleh seorang penasihat dan te-
man setia Ibu Teresa dari Kolkata.
Buku istimewa yang akan menampilkan 
kisah kehidupan orang kudus itu bersama 
penulis bakal terbit pada bulan September, 
tahun ini. 

Ia ditulis Jim Towey berjudul, To Love 
and be Loved (Mencintai dan Dicintai). 
Buku ini adalah potret peribadi Ibu Teresa 
semasa tahun-tahun terakhirnya dan kisah-
kisah wanita kudus itu yang belum pernah 
didengar sebelum ini.

Towey adalah sukarelawan yang             
bekerja dengan Ibu Teresa. Towey mem-
bantu Missionaries of Charity (MC), kon-
gregasi yang didirikan oleh Sta Teresa dari 
Kolkata, yang didedikasikan untuk me-
layani yang termiskin dari yang miskin, 
selama 37 tahun. 

Dia telah bekerja penuh waktu dan se-
bagai sukarelawan. Sehingga kini, Towey 
masih melayani dalam pelbagai peranan 
dalam kongregasi tersebut. Pada ketika ini, 
MC melayani orang miskin di 139 negara 

di seluruh dunia. 
Dalam bukunya, Towey mencerita-

kan pengalaman uniknya membantu Ibu  
terutama semasa tahun-tahun terakhir            
hidupnya yang penuh cabaran.  

Towey, menjadi penasihat terpercaya 
dan teman peribadi Ibu Teresa selama 
12 tahun. Buku itu menghuraikan Towey 
membantu Ibu Teresa mengendalikan pel-
bagai urusan undang-undang. 

Towey bertemu Ibu Teresa di India pada 
1980-an, ketika dia masih menjadi  ang-
gota staf Kongres Amerika Syarikat dan 
peguam. 

Karisma, dedikasi dan pelayanan Ibu 
Teresa kepada orang miskin yang disaksi-
kannya sangat mempengaruhi dirinya. Dia 
meninggalkan pekerjaannya dan menjadi 
sukarelawan serta pembantu khusus Ibu 
Teresa.  

Warisan Ibu Teresa 
September juga akan menandai peringatan 
25 tahun kematian Ibu Teresa, dan Towey 
berfikir itu akan menjadi waktu yang tepat 
untuk menerbitkan buku orang kudus itu. 
Tema buku itu juga merupakan keperluan 
terbesar manusia adalah untuk mencintai 
dan dicintai.

Anekdot yang dikongsikannya dalam 
buku ini menjelaskan bagaimana Ibu             
Teresa mengatasi banyak kesukaran, ter-
masuk godaan menjadi orang terkenal, 
masalah kesihatan, dari mana sumber          
ketaatan, pengabdiannya dan pelayanan-
nya terhadap kaum paling miskin. 

Towey juga mengongsikan bagaimana 
Ibu Teresa mengajar untuk lebih rajin 
berdoa, rendah hati, mencintai Tuhan 
dan sesama. Royalti dari jualan buku itu 
akan disumbangkan kepada kongregasi            
Missionaries of Charity dan kegiatan amal 
lainnya. 

Dari mana sumber kekuatan Ibu Teresa 
dari Kolkota melayani kaum termiskin? 



PERMOHONAN DOA SRI PAUS (JUN) 
Untuk keluarga: Kita berdoa untuk keluarga Kristian di 
seluruh dunia. 

Semoga mereka menambahkan dan mengalami cinta 
tanpa syarat dan semakin kudus dalam kehidupan sehari-
hari mereka.

19 Jun, 2022

PAPAR: Pertemuan tim Komisi 
Pelayanan Migran dan Perantau 
(ACMI) dengan beberapa wakil 
kelompok migran telah diadakan di 
Pusat Belia St Joseph Papar pada 29 
May 2022. 

Pertemuan dengan wakil kelom-
pok Migran tersebut diadakan bertu-
juan memperbaharui penyampaian 
bantuan pasca pandemik kepada ke-
luarga migran yang tinggal di sekitar 
daerah Papar. 

Bantuan Keluarga yang sepa-
tutnya disampaikan semasa Perin-
tah Kawalan Pergerakan terpaksa 
ditangguhkan atas beberapa perkara 
yang menghalang. 

Akhirnya, pada 9 Jun seramai 240 
individu telah menerima bantuan 
yang disumbangkan oleh sebuah 
badan NGO di Singapura. 

Sdra Dominic Lim, Penyelaras 
ACMI  menyampaikan sumbangan 
tersebut kepada wakil-wakil kelom-
pok yang seterusnya akan menyak-

sikan penyampaian bantuan tersebut 
kepada golongan migran di sekitar 
Papar. 

Beliau berpesan kepada para 
wakil kelompok migran agar sen-
tiasa berkomunikasi dengan paroki 
demi meningkatkan kerjasama dan 
pelayanan. 

Turut hadir dalam majlis penyera-
han bantuan itu ialah Sdra Johnny 
Sitamin, Pengerusi Majlis Pastoral 
Paroki, St Joseph Papar. 

Menurut laporan, pada awalnya, 
bantuan tersebut adalah dalam ben-
tuk barangan keperluan rumah dan 
setelah diperhalusi, para wakil dan 
Komiti Migran Paroki sepakat agar 
bantuan tersebut disalurkan dalam 
bentuk wang saku. 

Daripada maklumat yang diper-
olehi, ramai individu migran di 
sekitar daerah Papar yang telah ke-
hilangan pekerjaan semasa PKP dan 
masih gagal mencari pekerjaan wa-
laupun dalam fasa endemik. 

240 migran terima bantuan 
kasih melalui ACMI 

KUALA LUMPUR: Pertemuan 
konsultasi dalam talian selama dua 
hari untuk mengenal pasti institusi 
pelayanan  awam Katekis di keusku-
pan Asia telah diadakan pada 8 dan 
10 Jun.

Ini adalah sebagai sahutan kepada 
Surat Apostolik Antiquum Ministe-
rium oleh Sri Paus Fransiskus pada 
10 Mei 2021, di mana beliau se-
cara rasmi menubuhkan Pelayanan 
Katekis awam.

Dalam surat ini, Sri Paus telah 
menjemput konferensi para uskup 
untuk menjadikan Pelayanan Katek-
is lebih berkesan, menentukan proses 
pembentukan yang diperlukan dan 
kriteria normatif untuk dimasukkan 
ke dalam pelayanan ini dan merang-
ka bentuk yang paling sesuai untuk 
pelayanan yang akan dilakukan oleh 
lelaki dan wanita ini, di mana mereka 
dipanggil untuk mempraktikkan se-
laras dengan kandungan Surat Apos-
tolik ini.” (PG 9)

Kira-kira 106 perwakilan terdiri 
daripada uskup, paderi, religius dan 
awam dari Hong Kong, India, Indo-

nesia, Jepun, Laos, Malaysia, My-
anmar, Filipina dan Thailand, me-
nyertai pertemuan  anjuran Pejabat 
Pendidikan dan Pembentukan Iman 
(OEFF) Federasi Konferensi para 
Uskup Asia (FABC).

Pada 8 Jun, mesyuarat dimulakan 
dengan ucapan pembukaan oleh 
Uskup Antonius Subianto Bunyamin 
OSC, Uskup Bandung dan Pengeru-

si FABC OEFF. Ini diikuti dengan 
ucaptama oleh Uskup Agung Julian 
Leow, Uskup Agung Kuala Lumpur 
dan juga ahli FABC OEFF

Dalam ucapannya, Uskup Agung 
Julian menegaskan bahawa walau-
pun nampaknya lebih mudah untuk 
kekal dalam pelayanan sebelum ini, 
Antiquum Ministerium telah mem-
beri kita dorongan untuk berhenti 

sejenak — merenung praktik semasa 
dalam pelayanan kateketikal dan 
untuk mempertimbangkan perkara 
yang mungkin menjadikannya lebih 
berkesan.

Uskup Agung Julian juga mem-
bangkitkan persoalan seperti: Apa-
kah identiti dan peranan orang awam 
yang dilantik? 

Juga, bagi terma “pelantikan” 
(installation) berkaitan dengan pe-
layanan ini harus diperdalamkan. 
“Pelantikan” menunjukkan sifat pe-
layanan yang lebih kekal. Congre-
gation for Divine Worship and the 
Sacraments (CDWS) menyatakan 
bahawa pertama, pelayanan Katekis 
adalah, “bentuk pelayanan stabil 
yang diberikan kepada keuskupan”, 
dan kedua, uskup akan mengenal 
pasti sama ada katekis yang dilantik 
boleh memberikan pelayanan itu ke-
pada keuskupan. 

Uskup Agung Julian mengajak 
para perwakilan untuk memikirkan 
apa yang dimaksudkan dengan “ben-
tuk pelayanan yang stabil”. Apakah 
perbezaan yang akan dibawa oleh 

pelayanan awam ini kepada keusku-
pan, kerana kebanyakan katekis kita 
adalah orang awam, sudah berkhid-
mat secara sukarela di paroki-paro-
ki”.

Namun, pada akhirnya, konferensi 
episkopal dan gembala keuskupan 
berperanan penting untuk menje-
laskan huraian, peranan, dan bentuk 
yang paling sesuai untuk menjalan-
kan pelayanan katekis. Ini termasuk 
mentakrifkan maksud “pelayanan 
yang stabil”, umur dan kelayakan 
katekis yang akan dilantik, dan 
perkara-perkara lain.

Pada akhir ucapannya, Uskup 
Agung Julian mengingatkan para 
perwakilan bahawa dalam perjala-
nan sinodal ini, Gereja Asia secara 
aktif menggunakan perkataan ‘di-
alog’.

“Semoga kita mengambil langkah 
iman dan melakukan perjalanan ber-
sama pada hari-hari mendatang den-
gan berdoa, berdialog dan menden-
gar antara satu sama lain, dan belajar 
serta menyokong satu sama lain se-
bagai rakan dalam perjalanan.

NILAI: Komuniti Katolik Orang 
Asli Kg Tekir, Labu, Negeri Sembi-
lan bersukacita  menerima 20 naskah 
Alkitab dan 50 utas rosari dalam pro-
gram jangkauan Gereja St Theresa 
Nilai.  

Penyerahan naskhah Alkitab dan 
rosari itu diadakan di Bonda Maria 
Kg Tekir pada 11 Jun lalu. 

Paderi Paroki St Theresa, Fr 
Christopher W. Soosaipillai telah 
memberkati Alkitab dan rosari se-
belum ia diserahkan kepada Orang 
Asli, khususnya mereka yang baru 
mendirikan rumah tangga dan yang 
memerlukan. 

Fr Christopher berpesan agar 
Alkitab itu dimanfaatkan un-
tuk menghayati Firman Tuhan 
dan menggunakan rosari bagi                       
mengenang kehidupan Yesus — bu-
kannya disimpan dan menjadi perhi-
asan sahaja. 

Sebelum  itu, Fr Christopher ter-
lebih dahulu merayakan Misa Pesta 
Tritunggal dengan seramai 90 orang 
hadir. Dalam homilinya, Fr Christo-
pher mengatakan Bapa Syurgawi, 
datang melalui Yesus Kristus dan 
mengutus Roh Kudus-Nya bagi 
menguatkan iman kita agar kita da-
pat membawa kebaikan Tuhan ke-
pada orang lain.

Selepas Misa, ketua Komuniti 
Orang Asli Katolik, Sdra Roslan 
dalam ucapannya mengalu-alu ke-
datangan rombongan yang datang 

bersama Fr Christopher.
Roslan berkata rombongan ini 

merupakan kumpulan pertama yang 
datang selepas pandemik.

Dalam program ‘Outreach’ ini, 
sejumlah 630kg barangan keperluan,  
25 bantal, 40 pakaian sekolah kanak-
kanak diberikan  kepada 20 buah ke-
luarga miskin. 

Lela Bibiana, mantan ketua komu-
niti memberi penerangan ringkasan 
sejarah komuniti Orang Asli Kg 
Tekir.

Gereja Bonda Maria yang dahulu-
nya hanyalah pondok papan namun 
kini menggunakan konkrit dan bata.

Komuniti Katolik Orang Asli amat 
menghargai paderi-paderi dan sister-
sister terdahulu yang telah menye-
barkan Khabar Gembira ke tempat 
ini sejak 1901. 

Sekarang Gereja Bonda Maria 
adalah di bawah naungan Paroki St 
Theresa Nilai. Dua kali sebulan, pa-
deri paroki akan merayakan Misa di 
Gereja Kg Tekir. 

Pada masa kini, Kg Tekir mempu-
nyai 600  penduduk, 200 adalah Ka-
tolik yang terdiri daripada 71 buah 
keluarga. 

Komuniti Orang Asli turut menye-
diakan makanan malam untuk para 
tetamu. Wajah kanak-kanak Orang 
Asli begitu ceria dengan adanya 
permainan ‘games’ serta ramai yang 
menerima hadiah berupa patung dan 
coklat.

Komuniti Katolik Orang Asli Kg Tekir 
bersyukur terima Alkitab, rosari 

Antiquum Ministerium mantapkan 
pelayanan ‘pengajaran iman’

Katekis Pembimbing seluruh Sabah berhimpun sebelum pandemik dua tahun 
lalu untuk seminar dan bengkel pemantapan iman di Kota Kinabalu. 

Sdra Dominic Lim (paling kanan) dan Johnny Sitamin (paling kiri) 
bersama para wakil dari kelompok migran. 


