
26 Jun, 2022

Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu 
firman ini, iaitu: “Kasihilah sesamamu manusia 
seperti dirimu sendiri!” 

“Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan 
saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu 
saling membinasakan.”

Galatia 5: 14-15
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KOTA VATIKAN: Pada 
pembukaan Festival Ke-
luarga sempena Perte-

muan Keluarga Sedunia, Sri Paus                           
Fransiskus mengundang keluarga 
untuk mengambil “langkah maju” 
bagi “mengubah dunia dan men-
jadikannya rumah bagi semua 
orang khususnya mereka yang perlu           
merasa disambut dan diterima.”

Pertemuan Keluarga Sedunia kesepuluh 
dibuka pada malam 22 Jun dengan Festival 
Keluarga yang dirayakan bersama Sri Paus 
Fransiskus.

Pertemuan edisi tahun ini diadakan di 
keuskupan dan paroki di seluruh dunia, dalam 
format “polisentris dan tersebar luas” yang ber-
beza dari tahun-tahun sebelumnya. Pada masa 
yang sama, lebih dua ribu orang perwakilan 
dari 120 negara telah datang ke Roma untuk 
acara lima hari, yang bertujuan untuk menyoro-
ti keindahan perkawinan dan keluarga di dunia 
masa ini. 

Menjadi Saksi Suka dan Duka Kehidupan 
Keluarga
Bapa Suci Fransiskus menyertai upacara 
pembukaan yang diadakan di Dewan Paulus 
VI. Beliau mendengar kesaksian yang disam-
paikan oleh beberapa keluarga yang berba-
hagi pengalaman mereka tentang kegembiraan, 
kekuatiran, kesukaran dan harapan kehidupan 
keluarga di dunia moden.

Antara mereka yang mengongsikan perkong-
sian ini ialah ibu bapa kepada Hamba Tuhan 
Chiara Corbella Petrilla, seorang advokat pro-
kehidupan yang mempertahankan imannya 
semasa berjuang melawan barah;  seorang ibu 
dari Ukraine dan anak perempuannya bersama 
dengan keluarga besar Itali yang menerima 
mereka setelah negara mereka dilanda peperan-
gan; balu Muslim kepada duta besar Itali untuk 
Republik Demokratik Congo, yang dibunuh 
semasa melakukan kerja-kerja kemanusiaan. 

Berjalan Bersama
Bapa Suci yang amat tersentuh dengan kesak-
sian mereka,  menyakinkan semua pasangan 

dan keluarga yang sudah berkahwin di seluruh 
dunia, bahawa beliau selalu berdoa dan dekat 
dengan mereka, lebih-lebih lagi dalam meng-
hadapi situasi yang sukar.

Sri Paus Fransiskus memberikan kata-kata 
semangatnya,  

“Bermulalah dari tempat anda berada, dari 
sana, cubalah untuk berjalan bersama: berja-
lan bersama sebagai pasangan, dalam keluarga 
anda sendiri, bersama dengan keluarga lain, 
bersama dengan Gereja.”

Mengingatkan para keluarga tentang gam-
baran Orang Samaria yang Baik Hati, Bapa 
Suci berkata, “Inilah gambaran Gereja yang 
saya ingin anda serlahkan. Gereja adalah Orang 
Samaria yang Baik Hati, yang sentiasa mahu 
mendekati, membantu anda melanjutkan per-
jalanan dan mengambil langkah maju, betapa 
pun kecilnya.”

Bapa Suci kemudiannya memberikan be-
berapa teladan untuk “melangkah bersama” 
berdasarkan kesaksian-kesaksian yang dikong-
sikan pada malam itu seperti: merangkul salib, 

menuju pengampunan, menyambut orang lain, 
dan membina persaudaraan.

Sebuah Misi dan Saksi bagi Dunia
Pada akhir ucapannya, Sri Paus Fransiskus me-
nekankan bahawa setiap keluarga “memiliki 
misi untuk dilaksanakan di dunia kita, sebuah 
kesaksian untuk diberikan.”

Beliau mengundang keluarga untuk bertanya 
kepada diri mereka sendiri, “Firman apa yang 
ingin Tuhan sampaikan melalui hidup kita ke-
pada semua orang yang kita temui? ‘Langkah 
maju’ apa yang Tuhan minta dari keluarga kita 
hari ini?”

Sri Paus menyeru keluarga untuk “berhenti 
dan mendengarkan” dan membiarkan diri 
mereka “diubah oleh-Nya, sehingga anda juga 
dapat mengubah dunia dan menjadikannya 
‘rumah’ bagi semua orang yang perlu merasa 
disambut dan diterima, untuk semua orang 
yang perlu bertemu dengan Kristus dan un-
tuk mengetahui bahawa mereka dikasihi.” —                       
media Vatikan 

Gereja: Orang 
Samaria yang Baik 
Hati untuk keluarga
Sempena Hari Keluarga Sedunia di Vatikan, 22-25 Jun, 2022 

ROMA, Itali: Selepas kejayaan          
Minggu Laudato Si’ 2022 yang mem-
beri inspirasi, Gereja Katolik, sekali 
lagi bersiap sedia meraikan Musim 
Penciptaan global pada akhir tahun ini. 

Perayaan doa dan aktiviti eku-
menikal sedunia untuk rumah ber-
sama kita diadakan setiap tahun dari 1                    
September, sempena Hari Doa Sedu-
nia untuk Penjagaan Ciptaan, hingga 
4 Oktober, sempena Hari Perayaan Sto 
Fransiskus dari Assisi, santo penaung 
ekologi.

Setiap tahun, 2.3 bilion orang Kris-
tian di dunia bersatu untuk berdoa un-
tuk rumah bersama kita dan mengam-
bil tindakan segera untuk ciptaan 
Tuhan. 

Semuanya bermula pada tahun 
1989, apabila Patriark Ekumenikal 
Dimitros I mengisytiharkan 1 Septem-
ber sebagai Hari Doa Ortodoks untuk 
Penciptaan. 

Selepas itu, Majlis Gereja-Gereja 
Sedunia melanjutkan perayaan itu se-
hingga 4 Oktober, sempena hari per-
ayaan Sto Fransiskus dari Assisi. 

Namun, pada tahun 2015, Sri Paus 
Fransiskus menjadikan Musim Pen-
ciptaan rasmi untuk Gereja Roman 
Katolik.

Perayaan global tahun yang ber-
tema, Dengar Suara Penciptaan, amat 
penting kerana kecemasan iklim dan 
krisis ekologi terus mendatangkan 
malapetaka ke atas ciptaan Tuhan dan 
kaum miskin. 

Untuk mendengar suara penciptaan, 
kita mesti terlebih dahulu merenung 
keindahan ciptaan Tuhan, kata Fr                                                             
Joshtrom Isaac Kureethadam, pe-
nyelaras Sektor Ekologi dan Pen-
ciptaan di Dikasteri Vatikan untuk 
Mempromosikan Pembangunan Insan 
Bersepadu.

“Penciptaan bercakap kepada kita 
dengan jelas tentang kemuliaan Tu-
han tetapi kita gagal untuk merenung, 
mendengar. Puncanya, mungkin kita 
tidak mempunyai sikap yang betul,” 
katanya. 

“Itulah perspektif asas yang perlu 
kita pulihkan. Pulihkan ciptaan seba-
gai bait Tuhan ... sebagai tempat suci.” 
— Exaudi

Musim 
Penciptaan 
Global 
ingatkan 
krisis iklim

Sri Paus Fransiskus bertemu dan memberkati keluarga semasa pembukaan Perhimpunan Keluarga 
Sedunia di Roma. 



Bunuh diri dan tanggapan 
salah kita mengenai hal ini

Dalam Injil Lukas pada hari 
ini, kita semua apabila 
mahu menjadi pengikut 

Kristus dengan sungguh-sungguh, 
diingatkan bahawa ada tiga syarat 
yang harus kita penuhi: 
1. Tidak terikat akan benda duni-
awi / material, harta dunia
2. Tidak terikat mutlak dengan 
pengalaman hidup indah peribadi 
pada masa lalu. 
3. Tidak terikat mutlak akan 
hubungan dengan keluarga. Tetapi 
semua syarat itu mutlak perlu, 
apabila kita sungguh-sungguh 
ingin mengikut Yesus.

Ketiga-tiga syarat itu dikatakan 
oleh Yesus dalam perjalanan dari 
Galilea menuju Yerusalem, di 
mana Dia akan melaksanakan 
perutusan-Nya sebagai Mesias 
dengan menderita, mati di kayu 
salib, namun akan bangkit kemba-
li. Dalam perjalanan-Nya itu ada 
tiga orang murid yang mahu 
mengikuti-Nya. 

Murid pertama menyampaikan 
keinginan-Nya untuk mengikuti 
Yesus ke mana pun Dia pergi. 
Jawaban Yesus sangat realistik!: 
“Serigala mempunyai liang dan 
burung mempunyai sarang”, kat-
anya, sedangkan Dia sendiri 

“ t idak mempunyai  tempat 
meletakkan kepala-Nya.” Dengan 
demikian mengikuti Yesus menun-
tut suatu komitmen yang radikal, 
bukan disertai dengan kepastian 
mempunyai hidup fizikal/material 
yang serba selesa.  

Yesus tidak mengajar kita men-
cari pengorbanan, tetapi Dia 
menuntut kesediaan dan keberani-
an kita untuk mengorbankan diri 
dalam hidup dan pekerjaan kita 
sebagai pengikut Kristus. 

Bermakna, apabila mengikuti 
Dia, kita harus sungguh-sungguh 
percaya kepada-Nya, bergantung 
kepada-Nya, menyerahkan kesela-
matan diri, keluarga dan masa 
hadapan kepada-Nya. 

Kepada murid kedua Yesus ber-
kata: “Ikutlah Aku!” Murid itu 
menjawab positif, namun dengan 
syarat: “Perkenankanlah aku pergi 
dahulu menguburkan bapa ku”

Permohonan murid itu sepintas 
lalu memang masuk akal, tetapi 
Yesus menjawab dengan tegas, 
bahkan terdengar seperti jawapan 
atau kiasan yang sangat kasar: 
“Biarlah orang mati mengubur 
orang mati. Tetapi engkau, pergi-
lah dan beritakanlah Kerajaan 
Tuhan di mana-mana”. 

Yesus menegaskan supaya kita 
jangan kehilangan waktu, kekua-
tan dan perhatian dengan memikir-
kan masa lalu, tetapi melihat ke 
masa hadapan kita. Mengikuti 
Yesus menuntut suatu komitmen 
yang radikal, rela meninggalkan 
segala sesuatu, termasuk keluarga 
kita.

Lagipun dalam hal pemuda 
kedua ini, mungkin  ia sekadar ala-
san. Mungkin bapanya masih sihat 
dan hanya akan mengikuti Yesus 
apabila bapanya tidak ada lagi! 

Dan murid ketiga memang ber-
kata: “Tuhan, aku akan mengikut 
Engkau”, tetapi ternyata dengan 
catatan: “tetapi izinkanlah akan 
pamitan dahulu dengan keluar-
gaku". 

Yesus menjawab dengan kiasan 
kaum petani: “Setiap orang yang 
siap untuk membajak, tetapi 
menoleh ke belakang, tidak layak 
untuk Kerajaan Tuhan.”

Dalam jawaban Yesus ini ter-
ungkaplah kemutlakan nilai 
kehendak Tuhan di atas nilai-nilai 
manusia ciptaan-Nya! Nilai-nilai 
insan betapa pun tingginya selalu 
tunduk terhadap nilai-nilai luhur 
ilahi!

Itulah tiga syarat fundamental 

yang mutlak perlu dimiliki setiap 
orang, yang ingin menjadi murid 
Yesus sejati: 
1. Meninggalkan benda-benda 
material. 
2. Tidak terikat mutlak akan        
pengalaman-pengalaman peribadi 
dengan  masa lampau. 
3. Melepaskan diri dari ikatan den-
gan keluarga. 

Maka timbullah pertanyaan: 
Apabila itulah syarat-syaratnya, 
bagaimana kita dapat meng-
gabungkan ketiga-tiga syarat terse-
but, iaitu harta benda, hidup  
peribadi dan hubungan keluarga, 
dengan cara hidup baru kita menu-
rut ajaran, kehidupan dan perbua-
tan Yesus, yang telah menyampai-
kan kehendak Tuhan kepada kita? 

Seperti kepada murid-murid-
Nya dahulu, sekarang pun secara 

mendasar Yesus memperlihatkan 
sikap dasar-Nya untuk melak-
sanakan kehendak Bapa-Nya, 
yang kerana kasih-Nya mahu 
menyelamatkan umat manusia. 

Dia tahu dan sedar, bahawa Dia 
untuk melaksanakan tugas-Nya 
sebagai Mesias harus pergi ke 
Yerusalem untuk menderita, mati 
dan bangkit kembali. Dan itulah 
yang dilakukan-Nya. Ini hanya 
dapat dilakukan oleh seorang 
peribadi yang sungguh bebas dan 
sedar akan martabat dirinya! 

Dia menyerahkan diri bukan 
untuk diri-Nya sendiri, tetapi 
saudara-saudara-Nya, “Ya, Bapa, 
ke dalam tanganmu Ku serahkan 
nyawa-Ku" (Luk 23:46). — 
imankatolik.or.id/ Msgr. FX. 
Hadisumarta O.Carm

MINGGU BIASA KE-13 
TAHUN C 

1 Raja19:16b.19-21 
Galatia 5:1.13-18 

injil lukas 9:51-62

Siap untuk membajak

Margaret Atwood pernah 
menulis bahawa kadang-
kala sesuatu perkara itu 

perlu dikatakan, dan diulang lagi, 
diulangi berkali-kali, sehinggalah ia 
tidak perlu diperkatakan lagi. Itulah 
sebabnya saya menulis ruangan 
mengenai bunuh diri setiap tahun, 
kebanyakan isinya mengatakan 
perkara yang sama berulang kali. 

Harapan saya, seperti sekeping 
nota yang dimasukkan ke dalam 
botol dan terapung ke laut, pesanan 
kecil saya mungkin dapat menghi-
b u r k a n  s e s e o r a n g  y a n g            
kehilangan orang tersayang akibat 
membunuh diri.

Apa yang perlu dikatakan, dan 
dikatakan sekali lagi, tentang 
bunuh diri? Empat perkara.

Pertama, bahawa ia adalah         
penyakit dan mungkin ia merupak-
an penyakit yang sering kali                
disalahertikan daripada semua  
penyakit. 

Kita cenderung untuk berfikir 
bahawa jika kematian diakibatkan 
akibat perbuatan diri sendiri, ia 
adalah perbuatan  sukarela, ia 
bukan kematian melalui penyakit 
fizikal atau kemalangan. Tetapi 
dalam kebanyakan kes bunuh diri, 
ini tidak benar.

Seseorang yang meninggal dunia 
akibat bunuh diri, seperti juga 
mangsa penyakit terminal atau 
kemalangan maut, mati bukan atas 
pilihannya sendiri. 

Apabila orang mati akibat          
serangan jantung, strok, barah, 
AIDS, dan kemalangan, mereka 
mati di luar kehendak mereka. 

Perkara yang sama berlaku dalam 
kes  bunuh diri, tetapi dalam kes 
bunuh diri, apa yang ‘sakit’ adalah 
emosi dan bukannya fizikal. Emosi 
yang sakit ini boleh terdiri daripa-
da: strok emosi, kanser emosi, ker-
osakan sistem imun emosi, kema-
tian emosi.

Ini bukan analogi. Terdapat pelb-
agai jenis serangan jantung, strok, 
kanser, kerosakan sistem imun, dan 
kemalangan maut. 

Walau bagaimanapun, mereka 
semua mempunyai kesan yang 
sama iaitu ia mengakibatkan           
seseorang individu mati di luar 
kehendaknya sendiri. 

Tiada siapa yang mati kerana 
bunuh diri, sebenarnya mahu mati. 
Dia hanya mahu menamatkan kes-
akitan yang tidak dapat ditanggung 
lagi, seperti seseorang yang 
melompat dari bangunan yang ter-
bakar lalu mati kerana pakaiannya 
terbakar.

Kedua, kita tidak seharusnya ter-
lalu bimbang tentang keselamatan 
abadi si mangsa bunuh diri, mem-
percayai (seperti yang kita selalu 
fikirkan) bahawa bunuh diri adalah 
tindakan putus asa yang muktamad 
dan sesuatu yang tidak akan diam-
puni oleh Tuhan.

Tuhan jauh lebih memahami dar-
ipada kita dan tangan Tuhan jauh 
lebih selamat dan lebih lembut 
bdaripada tangan kita. Bayangkan 
seorang ibu penyayang yang baha-
ru melahirkan anak, mendakap bayi 
didadanya buat kali pertama. 

Saya percaya, adalah imej ter-
baik untuk menggambarkan 

bagaimana mangsa bunuh diri 
(selalunya mereka yang berjiwa 
terlalu sensitif) diterima ke kehidu-
pan seterusnya. Tuhan maha 
memahami, mengasihi, dan lembut.

Kita tidak perlu risau tentang 
nasib sesiapa pun, tidak kira punca 
kematian, yang semasa di dunia ini 
berkelakuan jujur,  terlalu sensitif, 
lemah lembut, terlalu tegang, dan 
tetapi emosinya remuk dan sakit. 

Tuhan mempunyai kasih yang 
istimewa kepada yang patah dan 
remuk redam.

Namun, meskipun kita mengeta-
hui hal ini, tidak semestinya rasa 
sakit (dan kemarahan) kita kerana 
kehilangan seseorang yang mem-
bunuh diri akan hilang; iman dan 
pemahaman bukan bertujuan untuk 
menghilangkan kesakitan kita teta-
pi untuk memberi kita harapan, 
penglihatan, dan sokongan semasa 
kita berjalan dalam kesakitan. 

Ketiga, kita tidak seharusnya 
menyeksa diri kita dengan meneka 

atau menyalahkan diri sendiri apa-
bila kita kehilangan orang yang kita 
sayangi kerana membunuh diri: 
“Apakah yang telah saya lakukan? 
Bagaimana saya telah mengece-
wakan dia?  Kalaulah saya lebih 
memahami ... Bagaimana jika ..?”

Adalah wajar kita dihantui          
dengan persoalan-persoalan seperti, 
“ka lau lah  saya  berada  d i           
sampingnya pada ketika itu.” 
Jarang sekali ini akan membuat 
perubahan. 

Memang, kebanyakan masa, 
kami tidak berada di samping   
mereka yang mengalami ‘barah 
emosi’ kerana orang yang menghi-
dap penyakit ini tidak mahu kita 
berada di samping mereka. Dia 
memilih masa, tempat dan cara 
tepat supaya kita tidak berada di 
sana.

Mungkin lebih tepat untuk           
mengatakan bahawa bunuh diri 
adalah penyakit yang memilih 
mangsanya dengan tepat  sehingga 
mengecualikan orang lain dan tidak 
perasan akan hal ini. 

Tetapi, ini bukanlah bermakna, 
kita tidak perlu peka,  terutamanya 
terhadap mereka yang mengalami 
kemurungan berbahaya, tetapi ini 
merupakan pemeriksaan sihat        
terhadap perasaan bersalah dan 
meneka-neka mengapa mereka 
membunuh diri. 

Kita manusia, bukan Tuhan. 
Orang mati kerana sakit dan kema-
langan sepanjang masa dan kadan-
gkala semua kasih sayang dan per-
hatian di dunia tidak dapat meng-
halang orang yang disayangi dari-

pada mati. 
Cinta, meskipun kuat dan 

berkuasa, kadang-kadang tidak ber-
daya di hadapan penyakit yang 
mematikan.

K e e m Pa t ,  a p a b i l a  k i t a              
kehilangan orang yang disayangi 
kerana membunuh diri, salah satu 
tugas kita adalah berusaha untuk 
menebus akan kenangan terhadap 
orang itu, iaitu, meletakkan kehidu-
pan orang itu ke dalam    perspektif 
positif, tidak mencemarkan kenan-
gan manis kita bersamanya semata-
mata dia telah membunuh diri.

Tindak balas kita dan kepercay-
aan yang wajar terhadap bunuh diri 
tidak seharusnya menjadi ngeri, 
bimbang akan keselamatan abadi 
mangsa, bertanya berulang kali 
bagaimana kita telah mengece-
wakan orang ini, atau hanya diam 
dan menghalang orang lain apabila 
bercakap tentang dia yang mem-
bunuh diri.

Bunuh diri sememangnya cara 
yang mengerikan untuk mati, tetapi 
k i t a  m e s t i  m e m a h a m i n y a          
(sekurang-kurangnya dalam keban-
yakan kes) sebagai penyakit, kero-
sakan tragis dalam sistem imun 
emosi. 

Paling penting, kita mesti mem-
percayai Tuhan, kebaikan Tuhan, 
pemahaman Tuhan, kuasa Tuhan 
yang turun ke neraka, dan kuasa 
Tuhan untuk memperbaiki segala-
galanya, walaupun kematian secara 
membunuh diri. — Hakcipta 
Terpelihara 1999-2022 @ Fr Ron 
Rolheiser
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Tanya
Jawab Soalan 1: Berziarah ke kubur orang tua dengan 

menyajikan makanan dan menyalakan rokok di 
kuburan, apakah ini tepat menurut ajaran 
Katolik? — Silvester 
Jawaban: Kebiasaan demikian itu umumnya 
dilakukan kerana meniru kebiasaan kepercayaan 
lain, tetapi menurut ajaran Katolik, praktik itu 
dinilai kurang tepat. 

Dalam kehidupan kekal, orang sudah tidak lagi 
melakukan kesibukan seperti di dunia ini. Di 
sana, mereka sudah tidak lagi makan dan minum, 
membeli dan menjual, menanam dan memban-
gun, kahwin dan dikahwinkan (bdk. Luk 17:26- 
37; juga 20:35). 

Kerana itu, mereka juga tidak memerlukan 
wang atau rumah. Maka tidak perlu dikirimkan 
wang-wangan atau dibakar rumah-rumahan dari 
kertas dan sebagainya. 

Dalam kehidupan di balik kematian, mereka 
memerlukan bantuan rohani untuk mendapatkan 
pengampunan dari Tuhan dan kebahagiaan kekal. 
Maka, doa, matiraga, peringatan-peringatan san-
gat berguna untuk membantu mereka memasuki 
kehidupan kekal. 

Gereja Katolik mengajarkan bahawa bantuan 
yang terbesar bagi mereka adalah persembahan 
perayaan Ekaristi di mana korban Yesus Kristus 
dihadirkan kembali dan pahala-pahalanya dilim-
pahkan kepada para arwah ini. 

Soalan II: Apa yang terjadi pada Yesus setelah 
wafat-Nya di salib? Benarkah Yesus masuk ke 
Api  Penyucian? — BC Lim 

Jawaban: Gereja mengajarkan bahawa sebelum 
penebusan Yesus Kristus, mereka yang sudah 
meninggal dalam keadaan rahmat dan sudah 
membayar hukuman dosa mereka, tidak dapat 
masuk ke dalam syurga kerana pintu syurga masih 
tertutup kerana dosa Adam. Sambil menanti saat 

pintu syurga dibuka, mereka dikumpulkan di 
“Tempat Penantian.” 

Di sini mereka sudah mulai mencicipi keadaan 
terberkati, tetapi terbatas. Jadi, Yesus tidak datang 
ke dunia orang mati untuk membebaskan orang-
orang terkutuk dari dalamnya, “juga tidak untuk 
menghapuskan neraka, tempat terkutuk, tetapi 
untuk membebaskan orang-orang benar, yang 
hidup sebelum Dia” (KGK 633). 

Sesudah kematian-Nya, Yesus turun ke Tempat 
Penantian orang mati “sebagai Penyelamat dan 
memaklumkan warta gembira kepada jiwa-jiwa 
yang tertahan di sana.” 

Kerana itu Perjanjian Baru mengatakan bahawa 
Yesus “bangkit dari antara orang mati” (Kis 3:15; 
Rom 8:11; 1 Kor 15:20; KGK 632). Tujuan 
kedatangan Yesus ke Tempat Penantian ialah 
“untuk membebaskan orang-orang benar, yang 
hidup sebelum Dia” (KGK 633; bdk KGK 634-
635). 

Tempat penantian ini juga disebut limbus 
patrum atau tempat penantian para bapa, kerana di 
sinilah para tokoh Perjanjian Lama, orang-orang 
benar sebelum Kristus, menunggu saat penebusan 
manusia. Seringkali juga dirujuk sebagai “pang-
kuan Abraham”. Perlu diperhatikan bahawa 
Tempat Penantian ini tidak sama dengan Api 
Penyucian.— Fr Petrus Maria Handoko CM @ 
hidupkatolik.com
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Meniru praktik agama lain di kuburan Katolik 

KEMABONG, “Lebih baik        
gereja menjadi kotor kerana ke-
luar ke jalanan membantu mereka 
yang miskin dan terabai daripada 
menjadi gereja yang bersih tetapi 
tidak melakukan apa-apa” (kata-
kata bijak Sri Paus Fransiskus) 

Kata-kata amanat ini juga yang 
digunakan oleh pengarah Cari-
tas Keuskupan Keningau, Sdri 
Patricia Bai semasa Pelancaran 
dan Study Day Caritas Mission  
di Gereja Bonda Maria Penolong 
Abadi pada 6 Jun lalu.

Seramai 218 peserta telah 
mengambil bahagian dalam pro-
gram ini yang terdiri daripada 
AJK Caritas Mission, Ahli-ahli 

Majlis Pastoral Mission (MPM), 
Pengerusi-Pengerusi KUK dan 
KKD serta umat sekitar Mission 
Kemabong.

Objektif utama program terse-
but adalah untuk memberi peng-
etahuan dan pendedahan kepada 
semua umat mengenai fungsi dan 
peranan Komiti Caritas. 

Penerangan ini disampaikan 
sendiri oleh Pembimbing Rohani 
Caritas Keuskupan Keningau 
iaitu Fr Wilfred James, Sdri Pa-
tricia Bai dan Sdra Martin Mouk, 
setiausaha Caritas Keuskupan 
Keningau.

Sdri Elizabeth Motoh yang 
merupakan pengerusi Komiti 

Caritas Mission dalam ucapan-
nya semasa pelancaran berharap 
agar apa yang telah disampaikan 
sepanjang Study Day tersebut 
dapat membuka mata, mulut dan 
telinga sesama untuk terus mahu 
melayani dan mengasihi, lebih-
lebih lagi kepada mereka yang 
terpinggir dan diabaikan  dalam 
lingkungan komuniti.

Pelancaran program ini telah 
disempurnakan oleh Fr. Ronny 
Alfred Luni, Paderi Paroki St. 
Anthony Tenom, dan Mission 
Kemabong, semasa Misa Kudus 
dan selepas selesainya dengan 
sesi ceramah pada hari terse-
but.— Komsos, GBMPAK

Pelancaran dan 
Study Day Caritas 
Mission Kemabong 

Menekankan semangat 
saling menghormati 
di peringkat kanak-kanak 
INOBONG, Penampang: Guru-
guru dan Lembaga Pengelola Se-
kolah Tadika Sacred Heart Inobong 
(SHI) menganjurkan sambutan 
Pesta Menuai untuk murid-mu-
ridnya pada 3 Jun lalu di Dewan 
ICCC, Inobong.

Tujuan sambutan ini adalah un-
tuk mendidik, memperkenal dan 
menerapkan dalam diri murid-mu-
rid supaya menghormati perayaan 
tempatan dan adat resam turun te-
murun serta memupuk perpaduan 
dalam masyarakat.

Seramai 25 daripada 36 orang 
murid dan 50 orang ibu bapa ter-
masuk guru-guru dan Lembaga 
Sekolah hadir meraikan Pesta 
Kaamatan yang pertama kali dian-
jurkan setelah enam tahun beroper-

asi dan dua tahun dalam pandemik.
Antara aktiviti yang dijalankan 

pada hari itu adalah Mini Un-
duk Ngadau dan Mr Kaamatan, 
Pertandingan Masakan Tradisi, ak-
tiviti yang melibatkan ibu bapa dan 
Cabutan Tiket Bertuah.

Pertandingan Mini Unduk Nga-
dau dimenangi oleh Lacey Gracey 
Lesley, 6 tahun diikuti oleh Adrie-
belle Thalia, 6 tahun di tempat ked-
ua dan Lizz Eviey Luther, 4 tahun 
di tempat ketiga.

Pemenang bagi pertandingan 
Mr Kaamatan ialah Freeygan Hart 
Fredy, 4 tahun, Ethan Rylan M, 6 
tahun di tempat kedua dan Gabriel 
Anthony Makajil, 6 tahun di tem-
pat ketiga. — Tadika Sacred Heart 
Inobong
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Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik,

Semasa pandemik, kita tidak 
dapat menghadiri Misa Kudus 
dan menyertai aktiviti-aktiviti 
rohani.
Kini, kita dalam fasa endemik. 

Adik-adik sudah boleh kembali 
beribadat di Gereja, menyertai 
Sekolah Minggu dan banyak lagi.
Tetapi, setelah hampir dua 

tahun musim pandemik, ramai di 

antara kita yang sudah terbiasa 
dengan Misa Online dan terasa 
malas untuk ke Gereja. 
Adik-adik, auntie berharap, 

jika adik-adik sihat, adik-adik 
berusaha untuk datang ke Misa 
Kudus. 
 Ad i k-ad i k ,  k i t a  ada l ah 

m a n u s i a  b i a s a .  M e m a n g 
adakalanya kita berasa malas 
untuk berdoa atau menghadiri 
M i s a .  N amu n  k i t a  h a r u s 

berjuang mengatasi rasa malas 
itu dengan memohon pertolongan 
Roh Kudus.
Melalui Perayaan Misa, setiap 

umat beriman Katolik diperkaya 
dengan rahmat yang berlimpah: 
misalnya kita dapat mendengar 
Sabda Tuhan, Ekaristi Kudus 
mempersatukan kita secara intim 
mesra dengan Kristus, tetapi 
juga mempersatukan kita dengan 
saudara-saudara kita di seluruh 

Gereja universal dalam satu 
persekutuan. Ekaristi Kudus 
sungguh suatu karunia yang luar 
biasa agung!
Sesungguhnya menghadiri Misa 

Kudus adalah sangat penting. 
Semoga ad ik-ad ik sent iasa 
teruja menghadiri Misa Kudus 
dan turut mengajak rakan-rakan 
lain untuk ke perayaan Ekaristi! 

Auntie Melly 

Sambungkan titik 
dari 1-27 dan 

jangan lupa 
warnakan 

gambar ini. 

Salin sukukata-sukukata di bawah, 
bermula dengan sukukata “per” dan 
berakhir dengan sukukata “na” untuk 
mengetahui pesan Yesus. 

Apakah buah-buah Roh Kudus. Cari 
jawabannya dalam Galatia 5:22-23. 
Tulis semula buah-buah Roh dalam 

ruangan di bawah. 

Cari perkataan tersembunyi 
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DONTOZIDON, Penampang: Umat Paroki 
St Paul gembira menerima lawatan Pasto-
ral dari Kota Kinabalu Archdiocesan Youth 
Commission (AYC) pada 12 Jun.

Lawatan ini adalah berkaitan dengan 
aktiviti Gereja Sinodal yang sepatutnya 
diadakan pada awal tahun namun ter-
tunda atas sebab-sebab yang tidak dapat 
di elakkan.

Aktiviti dalam lawatan pastoral Tim 
AYC ini dijalankan dengan sederhana dan 
tetap mengikuti SOP. 

Acara dimulai dengan pentakhtaan 
alkitab dan doa pembukaan oleh Fr Rus-
sell Lawrine.

Fr Russell dalam homilinya, menegaskan 
kepada para belia supaya sentiasa ber-
sedia dan mempunyai iman yang teguh 
dalam melayani agar tidak akan mudah 
jatuh.

Sesi memperkenalkan diri antara ahli 

TPBP Dontozidon dan ahli-ahli AYC yang 
diketuai oleh Sr Dora Obod FSIC. 

Dalam sesi kali ini, Sr Dora mengongsi-
kan video iaitu sejarah perjalanan dan 
penubuhan Team Belia ke AYC dari awal 
tahun 1970an hingga kini.

Dalam perkongsian tersebut terdapat 
pelbagai cabaran dan dugaan yang mere-
ka tempuh sepanjang penubuhan Belia di 
Diosis Agung Kota Kinabalu. 

Namun, daripada cabaran dan dugaan 
yang diperkongsikan itu sebenarnya telah 

memberikan inspirasi yang sangat men-
dalam kepada kami. 

Para peserta dalam program ini diba-
hagikan kepada empat kumpulan untuk 
mereka bertukar-tukar pendapat. 

Perkongsian ini dijalankan bersama 
untuk mendengar suara dan seman-
gat para belia untuk melayani semula di                     
gereja setelah dua tahun tidak mengada-
kan sebarang aktiviti disebabkan Cov-
id-19. Mereka menceritakan pengalaman 
diri masing-masing selama dua tahun itu 
tanpa apa-apa aktiviti di gereja.

Kehadiran peserta seramai 50 orang 
yang rata-rata berumur 16 tahun itu ada-
lah belia dari Gereja St Paul Dontozidon, St 
John The Baptist Kopungit dan Our Lady 
Queen of Peace, Kobusak.

Aktiviti diakhiri dengan pengulungan 
oleh Sr Dora sebelum makan tengahari. — 
TPBP Dontozidon

KUCHING: Dialog santai 
antara paderi, religius 
dan belia dari pelbagai 

paroki di Sarawak, Kuala Lum-
pur, Selangor dan Johor,  telah 
memberi pencerahan dan mem-
buka minda kaum muda men-
genai panggilan atau vokasi. Ba-
ru-baru ini, seramai 59 peserta 
termasuk  penceramah, melalui 
platform Zoom, bersembang dan 
mendengar pelbagai pengalaman 
panggilan daripada para paderi 
dan religius.

Hos dan moderator dialog maya ini diken-
dalikan oleh Fr Alvin Ng SJ dan Fr Galvin 
Richard Ngumbang. Program ini disertai 
oleh perwakilan dari pelbagai kongregasi 
religius di Keuskupan Agung Kuching 
misalnya Sr Chennisia Seting (SSFS), Fr 
Eugene Maglasang (SDB), Bro John Emil 
(FMS), Bro Aaron Lee (Jesuit Scholastic), 
Friar Aiden Jr (OFM), Sr Karen Emmanuel 
(Karmelit), Bro Dannie Luis (seminarian) 

dan Catherine Sim (Ordo Kemerlit Sekular).
Ramai belia yang ingin tahu bagaimana 

paderi dan religius menghabiskan masa 
mereka dan ingin mengetahui cara mem-
bezakan panggilan. Antara soalan yang 
mereka ajukan ialah:

Selain meraikan Misa, apakah yang di-
lakukan oleh paderi setiap hari?
Pernahkah anda terfikir untuk berhenti 
dalam pelayanan tertahbis? 
Bagaimana kita boleh memastikan 
panggilan ini benar atau tidak? 
Apa perbezaan antara paderi keusku-
pan dan paderi religius? 
Bagaimana saya tahu saya dipanggil 
untuk melayani di ladang Tuhan?
Apakah nasihat anda kepada mereka 
yang sedang mempertimbangkan ke-
hidupan religius atau imamat? 

Para paderi dan religius dari pelbagai kon-
gregasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan 
itu dan turut mengakui bahawa paderi juga 
seperti manusia biasa, yang ada          kalanya 
menghadapi hari yang sukar.

Catherine, seorang ahli sekular Order of 
Discalced Carmelite (OCDS), menjelas-
kan Order itu “lebih kepada kehidupan doa, 

kemiskinan, kesucian, ketaatan, dan cara 
hidup Sabda Bahagia.”

Fr Alvin menasihati mereka yang sedang 
mempertimbangkan kehidupan sebagai pa-
deri atau religius, agar memeriksa keinginan 
mereka. 

Soalan penting yang perlu ditanyakan ke-
pada diri sendiri ialah: “Adakah saya berasa 
damai? Adakah saya berasa lebih dekat den-
gan Tuhan?” 

Fr Alvin mengesyorkan agar mereka 
berkonsultasi dengan Pembimbing Rohani.

Bagi Seminarian Dannie, panggilan ada-
lah “seperti sebuah visi  - sebuah misteri, 
perasaan yang merindui  cinta Tuhan.” 

Katanya, sesiapa sahaja yang mempunyai 
panggilan, jangan berasa takut dan sahutilah 

panggilan itu. 
Seorang Brother religius, Bro Emil (Marist 

Brother) menasihati para belia yang mempu-
nyai panggilan agar menikmati kehidupan 
dan terbuka kepada panggilan Tuhan. Pesan-
nya, Tuhan tidak memanggil orang-orang 
yang bijak pandai kerana        Dialah yang 
melengkapi orang-orang yang Dia panggil.”

Pada akhir sembang santai ini, Fr Eugene 
menggalakkan golongan muda untuk aktif 
dalam paroki mereka. Fr Galvin menjem-
put mereka untuk “berbicara dengan mereka 
(paderi dan religius). 

Fr Alvin juga menjelaskan bahawa bebera-
pa siri ceramah tentang panggilan, sedang 
dalam perancangan. — sumber         Today’s 
Catholic

Lawatan belia Komisi Keuskupan Agung ke Dontozidon

v

v

v

v

v

v

Paderi, religius jawab 
kemusykilan belia 
tentang panggilan 
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Perwakilan Buddha Thailand sambut 
ulangtahun ke-50 hubungan dengan Vatikan

VATIKAN: Sri Paus Fransis-
kus mengalu-alukan kunjungan                                             
delegasi umat Buddha dari Thai-
land  di Vatikan, 17 Jun 2022. 
Kunjungan dari umat Buddha 
itu mengingatkan Sri Paus  men-
genang kembali Sri Paus Sto  
Paulus VI yang sangat menghar-
gai harta spiritual, moral, dan so-
sial budaya serta tradisi Buddha. 

“Pada saat keluarga manusia 
dan planet kita menghadapi pel-
bagai ancaman, keperluan akan 
dialog dan kolaborasi antara aga-
ma semakin diperlukan,” kata Sri 
Paus Fransiskus.

Sangti Papa Fransiskus         
mengundang umat Buddha un-
tuk terus bekerja sama den-
gan                                                  Ger-
eja Katolik. Prelatus itu  berharap 
kedua-dua agama menumbuhkan 

kasih sayang dan keramahtama-
han bagi semua manusia, terutama 
yang miskin dan terabai. 

Delegasi umat Buddha dari 
Thailand ini terdiri dari 33 orang 
Sami Buddha terkemuka dari al-
iran Theravada dan Mahayana. 

Mereka datang bersama den-
gan 60 umat Buddha awam dan 
beberapa perwakilan dari Gereja 
Katolik Thailand. 

Mereka berada di Roma un-
tuk menyertai konferensi persa-
habatan antara Buddha dan Kris-
tian di Universiti Kota Kepausan.

Sri Paus Fransiskus berterima 
kasih kepada para Sami Buddha 
ini kerana mengunjungi Vatikan 
sempena peringatan 50 tahun per-
temuan bersejarah antara Sri Paus 
Santo Paulus VI dan Yang Ter-
hormat Somdej Phra Wannarat, 

Patriark Buddhis Tertinggi ke-17 
Thailand, pada 5 Jun 1972.  

Fransiskus mengungkapkan ke-
inginannya untuk memperbaharui 
ikatan persahabatan dan kerjasama 
dengan para penganut Buddha ini. 

Bapa Suci juga memperbaharui 
inisiatif yang diungkapkan oleh 
Sri Paus Paulus VI ketika beliau 
bertemu dengan delegasi Thailand 
50 tahun yang lalu.

Sri Paus menyedari, bahawa 
nilai-nilai Buddha dan Kristian 
memiliki mimpi yang sama iaitu 
melestarikan nilai-nilai kebaikan.

Sri Paus Fransiskus menyatakan 
bahawa dalam 50 tahun terakhir 
ini, beliau melihat pertumbuhan 
berperingkat dan stabil dari dialog 
bersahabat dan kolaborasi erat 
antara kedua-dua tradisi agama 
tersebut. — media Vatikan 

OHRID, Mekedonia: Setiausaha 
Vatikan untuk Hubungan dengan 
Negara mengulangi seruan Sri Paus 
Fransiskus agar tidak melupakan 
penderitaan orang-orang di Ukraine 
yang dilanda peperangan dan seru-
annya yang berulang kali kepada 
para pemimpin antarabangsa untuk 
mencari solusi bagi krisis tersebut.

Menurut Uskup Agung Paul 
Richard Gallagher (gambar), 
perang di Ukraine adalah “pang-
gilan untuk bangun” yang hebat 
bagi umat manusia dan undangan 
mendesak untuk menempatkan 
dunia pada jalur konstruktif yang 
akan membantu menghindari kon-
flik lain.

Kata-kata Setiausaha Vatikan 
untuk Hubungan dengan Negara 
ini diutarakannya Semasa “Dialog 
Forum Prespa 2022” di kota Ohrid, 
Mekedonia Utara pada 16-19 lalu.

Menjawab soalan dari beberapa 
orang wartawan, Uskup Agung 
mengatakan kunjungannya ke Me-
kadonia Utara  juga memberinya 
kesempatan untuk bertemu dengan 
Komuniti Katolik yang kecil na-
mun bersemangat. 

Selain itu, kunjungan itu juga 
bertujuan mengeratkan lagi hubun-
gan diplomatik antara Takhta Suci 
dan Mekadonia Utara. 

Dalam sesi khas, diplo-

mat Vatikan itu mengatakan                                          
peperangan yang sedang berlang-
sung di Ukraine adalah “seruan 
untuk membangunkan umat manu-
sia.” 

Uskup Agung Gallagher menga-
takan ramai warga Eropah “berfikir 
bahawa tidak ada lagi peperangan 
selepas Perang Dunia Kedua sete-
lah melihat kemusnahan dan kebi-
nasaan mengerikan. 

“Tetapi peperangan tetap terjadi. 
Dan ini adalah panggilan bangun 
untuk semua masyarakat dunia!” 
tegasnya. 

“Jika kita mahu mengelakkan 
peperangan, kita mesti menyatukan 
keamanan Pertama sekali, kita perlu 
berdoa dan berharap konflik yang 
dahsyat ini akan segera berakhir, 
dan sedaya upaya, mengelakkan 
konflik lain.” — media Vatikan

Perang di Ukraine, panggilan 
membangun kemanusiaan

TAKHTA SUCI: Sri Paus Fran-
siskus berdoa untuk para korban 
gempa bumi dahsyat di Afghani-
stan yang telah menewaskan         
lebih seribu orang manakala 
1,500 yang lain, cedera parah.

Prelatus itu juga mengeluar-
kan seruan bantuan untuk se-
mua yang terkesan akibat gempa 
bumi ini.

Bapa Suci Fransiskus menga-
takan dia berdoa bagi mereka 

yang kehilangan nyawa dalam 
gempa bumi yang melanda Af-
ghanistan timur pada pagi 22 
Jun. 

Berbicara pada Audiensi 
Umum hari Rabu, Sri Paus          
mengungkapkan kedekatannya 
dengan semua mangsa gempa 
bumi.

Gempa bumi yang kuat, yang 
paling mematikan melanda nega-
ra itu dalam beberapa dekad ini. 

Pihak berkuasa mengatakan jum-
lah korban pasti akan meningkat.

Bencana alam dahsyat itu   me-
landa daerah perkampungan, per-
gunungan timur di Afghanistan 
berhampiran sempadan Pakistan 
dan berkekuatan 6.1.

Pengamat mengatakan usaha 
penyelamatan kemungkinan akan 
rumit kerana banyak institusi 
bantuan internasional telah men-
inggalkan Afghanistan setelah 

Taliban mengambil alih negara 
itu tahun lalu.

Seorang wakil juru bicara 
pemerintah Taliban tidak mem-
berikan angka kematian secara 
spesifik, tetapi mentweet bahawa 
ratusan orang telah terkorban dan 
cedera dalam gempa tersebut.

“Kami mendesak semua badan 
bantuan untuk segera mengirim 
bantuan kemanusiaan,” tulisnya. 
— media Vatikan 

Takhta Suci prihatin mangsa gempa bumi di Afghanistan

Masyarakat antarabangsa diminta tidak 
abaikan Myanmar, Syria dan Timur Tengah
ROMA: Sri Paus Fransiskus 
mengeluarkan imbauan untuk tidak 
berpaling dari penderitaan ramai 
orang di Myanmar yang terus men-
jadi korban kekerasan setelah ram-
pasan kuasa oleh junta pada Febru-
ari 2021.

Pada 19 Jun, Sri Paus Fransis-
kus, meminta masyarakat antara-
bangsa untuk mengambil tindakan 
bagi rakyat Myanmar yang terus 
menderita kekerasan dan terpaksa            
meninggalkan tanah air mereka 
sejak junta merampas kuasa pada 1 
Februari 2021.

Selepas Doa Angelus, Bapa Suci  
menyeru masyarakat antarabangsa 
agar tidak melupakan martabat 
kemanusiaan mereka dan penghor-
matan terhadap hak untuk kehidu-
pan, serta untuk tempat ibadah, ru-
mah sakit, sekolah.

Pada keesokan harinya, 20 Jun, 

Sri Paus Fransiskus menyambut 
para peserta Sinode Para Uskup 
Gereja Patriarkat Antiokhia Melkit 
Yunani, yang diketuai oleh Patriark 
Youssef Absi dari Antiokhia.  

Dalam pertemuan itu, Sri Paus 
seterusnya menyatakan bahawa be-
berapa pengganti Petrus telah lahir 
di Syria.

Ini, jelasnya, “membuat kita 
merasakan, di satu pihak, nafas Ka-
tolik dari Gereja Roma, dipanggil 
untuk memimpin dalam amal dan 
memiliki sollicidudo Ecclesiarum 
omnium (menjaga seluruh Gereja), 
dan di pihak yang lain, fikiran kita 
mengembara sebagai penziarah ke 
tanah Syria, di mana sebahagian 
daripada kamu, bermula dengan 
Patriak Youssef dan para uskup, 
mengasihi tanah itu meskipun 
menghadapi pelbagai cabaran ge-
tir.”

Bapa Suci juga bercakap tentang 
orang Kristian di Timur Tengah, 
dan mengakui beliau berasa bim-
bang dengan kelangsungan tradisi 
Kristian di Timur Tengah. 

Bapa Suci berterima kasih di 
atas kehadiran Gereja Melkite, se-
lama beberapa dekad ini, sentiasa        
menyokong orang-orang Kristian 
di Timur Tengah. 

Beberapa bulan ini, kata Sri 
Paus, terdapat kekacauan di Eropah 
Timur dan Asia, tetapi ini tidak 
bermakna, pergolakan selama 12 
tahun di tanah tercinta kalian. 

Pada akhir pertemuan, Bapa Suci 
mengatakan bahawa para uskup 
Gereja Melkite Yunani dipanggil 
untuk bertanya kepada diri mereka 
sendiri bagaimana, sebagai Ger-
eja, mereka dapat memberikan ke-
saksian mereka: “secara heroik dan 
murah hati!” — media Vatikan 

Helikopter membawa warga yang 
cedera selepas gempa bumi besar 
melanda Afghanistan.

Pelarian dari Myanmar tiba di perairan Thailand untuk berlindung dari konflik dan keganasan peperangan. 



Petrus, Sri Paus pertama 
kita,  adalah seorang ne-

layan dari  Galilea. Yesus me-
manggilnya untuk     mengi-
kuti Dia.

Dia seorang sederhana 
yang giat  bekerja, murah 
hati dan amat dekat dengan 
Yesus. Nama sebenar ra-
sul besar ini adalah Simon, tetapi Yesus men-
gubahnya menjadi Petrus, yang ertinya “batu 
karang”. 

“Engkaulah  Petrus,” kata Yesus, “dan di atas  
batu karang ini Aku akan mendirikan Gereja-
Ku.” 

Ketika Yesus ditangkap,  Petrus ketakutan. 
Pada ketika itulah dia berbuat dosa dengan men-
yangkal Kristus sebanyak tiga kali. 

Tetapi, Petrus menyesali perbuatannya dan 
Yesus mengampuni  Petrus. Sesudah kebangki-
tan-Nya,  Dia bertanya tiga kali kepada  Petrus, 
“Apakah engkau mengasihi  Aku?”

Jawab Petrus, “Tuhan, Engkau  tahu segala 
sesuatu, Engkau  tahu, bahawa aku mengasihi  
Engkau.” Sesungguhnya, Yesus  memang tahu! 
Dengan lembut Yesus berkata, “Gembalakanlah  
domba-domba- Ku.”

Paulus adalah rasul besar 
yang dahulunya   menga-

niaya umat  Kristian. Kemu-
dian dia bertobat. 

Pada saat pertobatannya, 
Yesus  mengatakan: “Aku 
akan menunjukkan kepadan-
ya betapa banyak penderitaan 
yang harus ia tanggung oleh  kerana nama-Ku.” 

Sto Paulus sangat mengasihi Yesus,                     
buktinya, dia menjadi  teladan hidup Jurusela-
mat kita. Sepanjang hidupnya, St Paulus meng-
hadapi pelbagai macam halangan, cabaran dan 
bahaya. 

Namun demikian, dia senantiasa teguh per-
caya pada Tuhan dan Tuhan memberinya peng-
hiburan dan sukacita berlimpah semasa dia  me-
nanggung penderitaannya. 

Paulus menyebut dirinya sebagai rasul orang-
orang bukan Yahudi.  Hal tersebut  menjadi-
kannya terkenal di seluruh  dunia. Oleh kerana        
Paulus, kita juga,  menerima iman Kristian

Kenali 
Santo Anda 

Sto Petrus dan 
Paulus 

~ 29 Jun ~
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Gereja tidak dapat hidup atau 
bertahan hidup tanpa paderi
CORDOBA: Dalam surat pastoral ming-
guannya yang diterbitkan beberapa hari 
sebelum mentahbiskan lima paderi baharu 
pada 18 Jun, Uskup Córdoba, Sepanyol, 
Msgr Demetrio Fernández, menulis baha-
wa Gereja Katolik tidak dapat hidup tanpa 
para paderinya, menekankan bahawa mere-
ka adalah “keperluan vital.”

“Gereja tidak dapat hidup atau bertahan 
tanpa para paderi. Ini adalah keperluan 
vital. Kerana dia tidak dapat hidup tanpa 
kehadiran Kristus yang terus menghidup-
kannya melalui sakramen, dan terutama 
melalui Ekaristi,” kata uskup.

“Tanpa paderi tidak ada Ekaristi atau 
pengampunan dosa secara sakramental, 
atau pendampingan bagi begitu ramai 
orang yang mencari kehadiran Kristus di 
sisi mereka,” tegas uskup Fernández.

Menekankan bahawa jalan menuju kepa-
derian tidaklah mudah, Uskup Fernández 
mengatakan bahawa mereka yang berusaha 
menyahut  Tuhan dalam panggilan ini harus 
mencari Dia dalam doa.

Dalam ketenangan doa, dengan nasihat 
para pembimbing dan dengan bantuan sau-
dara-saudara seminarian, seseorang yang 
menerima panggilan itu akan lebih yakin 
sampai kepastian moral tercapai: Tuhan 
memanggil saya untuk menjadi paderi-
Nya, Yesus Kristus memanggil saya untuk 
menjadi paderi-Nya sepenuhnya. Umat 
memerlukan paderi untuk dekat kepada Tu-
han. Inilah saya, utuslah saya, seperti yang 
dikatakan nabi,” tulis prelatus Sepanyol itu.

Uskup menunjukkan bahawa seorang 

paderi adalah berkat bagi keluarga, paroki, 
dan sesama seminarian dan mendorong 
para remaja putra untuk tidak takut menga-
takan ‘ya’ kepada Tuhan.

“Anak-anak muda, jika Tuhan                        
memanggil anda di jalan ini, jangan ta-
kut. Para pemuda yang ditahbiskan hari ini 
juga seperti anda, manusia biasa. Dan jika 
anda merasa tidak selesa dengan arah ini, 
serahkan diri anda ke tangan seorang paderi 
yang akan membantu anda melakukan pen-
egasan roh,” dorong Uskup Dementrio. 

“Saya meyakinkan anda bahawa jika 
anda mengambil langkah ini, anda akan ba-

hagia, kerana tidak ada kebahagiaan yang 
lebih besar daripada memberikan hidup 
anda kepada Tuhan dan membuat orang 
lain bahagia,” ucap prelatus itu lagi. 

Uskup mendorong umat untuk berdoa 
memohon panggilan kepaderian  kepada 
Tuhan kerana, “tidak ada kesedihan yang 
lebih besar bagi keuskupan daripada tidak 
memiliki seminarian,  calon paderi” dan 
“tidak ada sukacita yang lebih besar bagi 
keuskupan daripada memiliki seminaris, 
yang akan ditahbiskan menjadi paderi un-
tuk melayani Umat Tuhan yang kudus.” — 
CNA 

ALMAGRO, Sepanyol: Puluhan mar-
tir yang gugur semasa Perang Saudara di 
Sepanyol tahun 1930-an dibeatifikasi pada 
18 Jun 2022. Misa beatifikasi ini diadakan 
di Katedral Sevilla, Sepanyol dan dipimpin 
Kardinal Cardinal Semeraro, Prefek Kon-
gregasi Penggelaran Kudus.

Di antara mereka yang dibeatifikasi ini 
adalah: 25 orang biarawan Dominikan 
yang menjadi martir di Almagro dan di 
Almeria; seorang awam Dominikan yang 
juga merupakan seorang jurnalis terkenal 
dan  menderita kemartiran di Almeria serta 
seorang biarawati Dominikan dari Huescar. 
Biarawati ini menjadi biarawati Dominikan 
Sepanyol kedua yang dibeatifikasi. Tiga 
kota terjadinya kemartiran semuanya terle-
tak di selatan Sepanyol.

Para martir ini akan bergabung dengan 
lebih dari 2,000 orang lainnya yang telah di-
beatifikasi. Lebih dari 6,500 paderi dan reli-
gius terbunuh semasa perang. Ada di anta-
ranya yang sudah dikanonisasi, manakala 
yang lainnya masih dalam proses. 

Sejarah kemartiran para biarawan Alma-
gro
Pada 21 Julai 1936, tiga hari setelah dimu-
lainya Perang Saudara Sepanyol, beberapa 
anggota Ateneo Libertario (organisasi 
pekerja anarkis yang berpihak pada Frak-
si Republik kiri) telah membakar Ger-
eja Bonda Tuhan. Gereja ini dapat dilihat 
dari Biara Dominikan, apabila ia terbakar, 
para Dominikan bergegas menyelamatkan          
gereja.

Namun para militant menghina dan            

mengusir para Dominikan ini. Datuk 
Bandar, yang tidak mahu kekacauan terjadi 
di wilayah pentadbirannya, meminta para 
biarawan itu untuk meninggalkan kota. 
Para biarawan itu menolak. 

Pada 25 Julai, setelah didesak berkali-
kali, ramai biarawan yang meninggalkan 
biara. Tetapi Anarkis menganggap mereka 
berbahaya, lalu kebanyakannya ditangkap 
semula dan dibunuh.

Martir yang Seorang Jurnalis
Fructuoso Pérez, seorang jurnalis Kato-
lik terkenal yang juga seorang Dominikan 
Awam turut menjadi martir bersama para 
biarawan Dominikan itu. Dia ditangkap 
pada 26 Julai, diseksa dan lebih kurang 
dua minggu, dia dibawa ke Segarra lalu 

dihukum bunuh. Jenazah Fructuoso ber-
sama dengan para martir lain, dibuang ke 
laut. Mayat-mayat itu setelah terdampar, 
dimakamkan di pantai. Mereka akhirnya 
dipindahkan ke kuburan tak bertanda di 
pemakaman Almeria.

Isabel Sanchez Romero: wirawati meski-
pun lanjut usia 

Isabel Sanchez Romero dilahirkan di 
Huéscar (Granada). Memasuki biara biar-
awati Dominikan Bonda Tuhan di Huéscar, 
pada usia 17 tahun.

Dia memang dikenali sebagai seorang 
yang rendah hati dan rajin. Dia mempun-
yai penyakit ganjil yang menyebabkan tu-
buhnya penuh luka. Tetapi, penyakit inilah 
yang memberinya kekuatan untuk kemarti-
rannya. 

Semasa perang meletus, puak militan  
telah menceroboh di konven Dominikan. Sr 
Isabel, ketika itu berusia 76 tahun, ditang-
kap, dibawa ke penjara dan dipaksa untuk 
menghujat Kristus.

Apabila biarawati itu tidak menyerah, dia 
dipukul dengan kejam. Kerana sudah biasa 
menghadapi keperitan penyakitnya, dan 
meskipun sudah tua, dia memiliki kekuatan 
untuk mengharungi malam itu.

Keesokan harinya, dia diangkut dengan 
trak untuk dibawa ke gerbang kuburan. 
Di sana dia melihat saudaranya dibunuh. 
Sekali lagi, dia diminta untuk menghujat 
imannya, namun dia menolak. Pada akh-
irnya, puak militan, menggunakan batu un-
tuk menghentak kepala Sr Isabel sehingga 
mati.  — Aleteia

Beatifikasi 25 biarawan, jurnalis dan biarawati 
Dominikan yang gugur semasa perang di Sepanyol 

Pada tahun 64, semasa pemerintahan Kaisar 
Nero, hak-hak asasi manusia tidak dihor-

mati.
Ketika timbul kebakaran hebat di Roma pada 

16 Julai, rakyat percaya bahawa ia adalah ang-
kara kaisar sendiri. 

Dua pertiga kota Roma hampir hancur. Kaisar 
takut dengan kemarahan rakyat maka menyalah-
kan penganut Kristian sebagai penyebab keba-
karan tersebut.

Tacitus, seorang ahli sejarah yang terkenal, 
mencatat bahawa umat Kristian yang tidak ber-
salah, dituduh melakukan kebakaran. Mereka 
menderita dan mati dalam keadaan keji. 

Sebahagian mereka dijadikan mangsa bina-
tang buas. Manakala yang lain, ada yang diikat 
pada tiang dan dijadikan suluh manusia yang 
menerangi jalanan-jalanan Roma. Tidak dike-
tahui berapa jumlah para martir tetapi kesaksian 
dan hidup mereka telah menyentuh hati ramai 
orang untuk terus berani mengimani Yesus.

Para Martir Pertama di Roma
~ 30 Jun ~ 

Para Martir Dominikan yang gugur semasa 
perang saudara di Spanyol. Gambar: Aleteia



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.

26 Jun, 2022

KAINGARAN, Tambunan: Se-
orang religius Putri Karmel           
mengingatkan  140 orang anggota 
Komuniti Tritunggal Mahakudus 
(KTM) Provinsi Sabah kepentingan 
menjalin hubungan akrab dengan 
Tuhan.

Setelah hampir tiga tahun tidak 
ada Upacara Pelafazan dan Pem-
baharuan Komitmen bagi selu-
ruh anggota KTM Sabah, kini 
berkesempatan untuk berhimpun 
secara fizikal pada 11 Jun lalu  
di Pertapaan Karmel St Joseph                                   
Kaingaran Tambunan.

Sebelum melafazkan dan mem-
perbaharui komitmen dalam Misa 
Kudus, terlebih dahulu para ahli 
KTM menjalani sesi bersama Sr     
Immanuella, P. Karm. 

Semasa Perayaan Ekaristi yang 
dipimpin oleh  Fr Giovannie          
Chrysostom, CSE, selaku Tim 

Gembala KTM Sabah, dalam ho-
milinya mengatakan, bahawa men-
jadi seorang anggota KTM,  diutus 
dan dipanggil untuk menjadi saksi 
bagi kerajaan Tuhan, khususnya 
di tengah-tengah dunia masa kini 
yang sangat mencabar. 

“Tidak perlu menjadi hebat dalam 
hal pelayanan,  tetapi utamakan ke-
setiaan dalam komuniti, pelayanan, 
tekun berdoa dan taat hingga akhir  
bersama Yesus melalui Komuniti.  

Paderi CSE itu turut  berkata ba-
hawa segala rintangan dan cabaran 
yang dialami dalam hidup berkomu-
niti merupakan cara Tuhan dalam 
membentuk para anggota KTM 
Sabah,  agar menjadi lebih dewasa 
serta berperibadi mulia. 

Perutusan bagi Dewan Pelayan 
Provinsi KTM Sabah bagi sesi 
2022-2026, turut berlangsung dalam 
Misa tersebut. — Teresa Gazim

KUALA LUMPUR: Komisi 
Episkopal  Liturgi Serantau 
(ERLC) kali ke-24 telah diada-
kan dari 6–9 Jun di Pusat Pastoral 
Keuskupan Agung.

Dalam ucapan pembukaan-
nya, Uskup Sebastian Francis, 
presiden ERLC, berkata bahawa 
liturgi harus membawa kepa-
da perpaduan, bukan perpeca-
han. Beliau mengingatkan para                                     
delegasi tentang apa yang dikata-
kan oleh Sri Paus Fransiskus yang 
menegaskan, “Tidak mungkin 
untuk menyembah Tuhan sam-
bil menjadikan liturgi sebagai 
medan pertempuran untuk isu-isu 
yang tidak penting, isu-isu lapuk, 
dan menggunakan liturgi, dengan 
ideologi yang memecahbelahkan 
Gereja.”

Uskup Pulau Pinang itu juga 
memberikan pelbagai kemas kini 
daripada Konferensi para Uskup 
Katolik Malaysia, Singapura dan 
Brunei mengenai Alkitab versi 

Borneo, perayaan jubli emas Fed-
erasi para Uskup Asia pada bu-
lan Oktober, litani baharu yang 
memasukkan orang-orang kudus 
tempatan, Sinode Uskup dan Kon-
vensi Pastoral Pan Malaysia  pada 
tahun 2026.

Pertemuan itu membincangkan 
pelbagai isu mengenai suasana 
liturgi semasa Covid-19, tentang 
bagaimana gereja Katolik berjaya 

merayakan Misa walaupun terda-
pat banyak sekatan. ERLC juga 
berbincang mengenai terjemahan 
pelbagai upacara liturgi ke dalam 
bahasa Mandarin, Bahasa Malay-
sia dan Tamil.

ERLC juga akan menyumbang 
material bulanan dalam HERALD 
mulai Julai 2022. Material ini juga 
boleh dikongsi dengan akhbar lain 
di rantau ini.

Para perwakilan juga mengam-
bil masa sedikit untuk berbincang 
mengenai edisi ketiga Nyanyikan 
Pujian Kepada Tuhan (SYPG). Se-
mua lagu lama SYPG (edisi klip) 
akan ditamatkan secara berpering-
kat menjelang akhir tahun.

Neil Mah, salah seorang ahli 
tim Jawatankuasa Muzik Liturgi 
ERLC, berkongsi bahawa Keusku-
pan Sandakan telah menghentikan 

unjuran lagu lama dan telah meng-
galakkan umat beriman untuk 
menggunakan lagu-lagu baharu.

Versi iringan akan dikeluarkan 
sebelum akhir tahun. Hanya 1,000 
salinan akan dicetak untuk ran-
tau ini. Dua bengkel maya men-
genai SYPG telah diadakan oleh 
jawatankuasa muzik. Bengkel 
itu mengambil masa sehari yang 
turut disertai oleh uskup, paderi 
dan ahli-ahli koir dari Konferensi. 
Bengkel tersebut masih boleh di-
tonton di YouTube https://youtu.
be/5td_pCYKL8c.

Pertemuan itu berakhir dengan 
kemas kini bahawa banyak perka-
ra berkaitan terjemahan pelbagai 
kitab liturgi telah selesai. Selain 
itu, bengkel maya mengenai edisi 
baharu SYPG telah membuahkan 
hasil kerana jawatankuasa muzik 
liturgi bukan sahaja menerima 
maklum balas positif tetapi juga 
beberapa cadangan yang akan 
diteliti.

KRUBONG, Melaka:  “Jangan 
takut!” kata-kata Yesus ini mem-
beri semangat kepada para pe-
layan komuni tak lazim dan juga 
calon-calon pelayan komuni tak 
lazim yang mengikuti rekoleksi 
di Gereja Our Lady of Guada-
lupe, Krubong, Melaka, 18 Jun 
yang lalu.

Rekoleksi anjuran Pelayanan 
Liturgi  BMLC Vikariat Melaka 
ini disertai oleh 11 orang peser-
ta daripada paroki Our Lady of 
Guadalupe, Krubong dan empat 
orang daripada Corpus Christi 
Chapel Terendak Camp, Sungai 
Udang.  

Sesi-sesi disampaikan oleh Sr. 
Magdalena Kopong, Fsic. 

Program dimulakan dengan 
Misa Kudus yang dipimpin oleh  
Fr Neville Arul Sinnappah.  

Sesi-sesi dalam rekoleksi ter-

diri daripada tajuk-tajuk tentang 
“Panggilan” dan “Kerohanian 
seorang Pelayan Komuni Tak La-
zim”.  

Setiap sesi diakhiri dengan sesi 
perbincangan dan perkongsian 
dalam kumpulan.  

Menghadapi cabaran getir yang 
bertubi-tubi serta kelemahan diri, 
menyebabkan kebanyakan peser-
ta berasa tidak layak menjadi se-
orang pelayan komuni tak lazim.  

Para peserta diingatkan bahawa 
para nabi pada zaman dahulu juga  
merasa tidak layak dan memberi 
pelbagai alasan dalam menyahut 
panggilan Tuhan.

Namun Tuhan sentiasa me-
manggil mereka, meskipun 
mereka penuh kelemahan tetapi 
Tuhan melayakkan mereka yang 
dipanggil-Nya, selalu melindungi 
dan menyertai mereka.   

Bacaan Injil pada hari terse-
but, yang dipetik dari Injil Mat-
ius 6:24-34 mengandungi kata-
kata penghiburan dan semangat 
daripada Yesus seperti “Jangan 
khuatir” dan “Jangan takut”. 

Para peserta juga diingatkan 
tentang betapa pentingnya se-
orang pelayan komuni tak lazim 
mempunyai kerohanian yang 
mendalam dan seimbang. 

Rekoleksi diakhiri dengan 
evaluasi, sesi bergambar, doa pe-
nutup dan makan tengahari.  

Sempena pesta Tubuh dan Da-
rah Kristus yang dirayakan pada 
19 Jun, semua peserta yang me-
nyertai rekoleksi pada 18 Jun 
telah dilantik secara rasmi men-
jadi pelayan komuni tak lazim 
di paroki masing-masing. —                                                                
Pelayanan Liturgi BMLC         
Vikariat Melaka

Komisi Liturgi Serantau 
bersemuka di Kuala Lumpur 

Pasca pandemik, KTM 
siap berevangelisasi 

“Jangan takut,” pesan Yesus untuk 
para pelayan komuni tak lazim 


