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Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan 
mati; tetapi jika oleh Roh kamu mematikan per-
buatan-perbuatan tubuhmu kamu akan hidup.  
Semua orang, yang dipimpin Roh Tuhan adalah 
anak Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh   
perbudakan yang membuat kamu menjadi takut   
lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang men-
jadikan kamu anak Tuhan. 

Roma 8: 13-15
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KOTA VATIKAN: 
Sri Paus Fransis-
kus pada hari Rabu 

lalu mengkritik orang yang 
“menggelarkan diri mere-
ka sebagai penjaga tradisi, 
tetapi tradisi mati,” ba-
hawa mereka gagal untuk              
melangkah ke hadapan, dan 
ini amat bahaya bagi Gereja 
hari ini.

Bercakap kepada para penganjur 
persidangan tentang  pendidikan  
baru-baru ini, Sri Paus berkata baha-
wa adalah penting untuk maju den-
gan “melakar daripada akar umbi.”

Prelatus itu mengatakan, “terda-
pat kecenderungan, pada setiap za-
man, tetapi pada zaman ini, dalam 
kehidupan Gereja saya mengang-
gapnya berbahaya. 

“Kecenderungan ini seharusnya 
melangkah keluar dari akar untuk 
bergerak ke hadapan, bermaksud 
tradisi yang baik tetapi sebaliknya, 
kita ‘undur ke belakang,’ bukan naik 
atau turun, tetapi mundur.”

Pada 1 Jun, Sri Paus Fransiskus 
bertemu dengan para peserta Kon-

ferensi Antarabangsa Pakatan Pen-
didikan Global, sebuah projek yang 
dilancarkan oleh Sri Paus pada ta-
hun 2019.

Bapa Suci menekankan bahawa, 
“Kristian Katolik yang sejati dan 
tradisi manusianya adalah berkem-
bang, maju dan bergerak ke hada-
pan, bukan mundur ke belakang.” 

Tegasnya, “Pendidikan, memain-
kan peranan untuk membawa ma-
nusia menjurus ke arah ‘inisiatif 

yang memandang ke hadapan,’ di 
mana yang lama dan yang baharu 
bercantum untuk mencipta kemanu-
siaan baharu,” katanya.

Teladan konkrit dari Aeneas 
Sri Paus Fransiskus merujuk ke-
pada karya puisi Virgil, seorang kar-
yawan Roma, bertajuk Aeneas. Ki-
sah ini memberikan contoh konkrit 
bagaimana menghadapi krisis. 

Aeneas menyelamatkan bapa dan 

anak lelakinya daripada kebakaran. 
“Dia tidak menyelamatkan dirinya 
sahaja. Dia membawa bersama 
ayahnya, yang mewakili masa la-
lunya, dan anaknya, yang mewakili 
masa depan.”

Gambaran ini, menurut Sri Paus, 
“boleh berfungsi untuk menggam-
barkan misi pendidik, yang dipang-
gil untuk memelihara masa lalu dan 
membimbing langkah orang muda 
ke arah masa depan.”

Santi Papa seterusnya menambah 
tentang apa yang dikatakan oleh 
Gustav Mahler, seorang komposer 
terkenal Austria, katakan tentang 
tradisi: Tradisi adalah jaminan masa 
depan, bukan karya muzium.

Peluang penginjilan pada masa 
krisis 
Sri Paus memerhatikan bahawa 
pada masa teknologi dan kepenggu-
naan mengubah kita menjadi peng-
guna dan komsumer, “krisis boleh 
menjadi peluang untuk penginjilan, 
untuk memberitakan semula makna 
kemanusiaan kita, kehidupan, dan 
dunia ini di mana kita hidup.”

Bapa Suci juga mengingatkan 
agar tetap menghormati mereka 
yang tidak percaya kepada Tuhan. 

“Dalam bidang pendidikan, jan-
gan mencemuh mereka yang tidak 
bijak, jangan musnahkan karya 
seni kerana marahkan mereka 
yang buta seni atau  membungkam 
muzik kerana ada yang tidak mahu 
mendengar sebaliknya jadikan pelu-
ang ini, untuk menegaskan semula 
kepentingan peribadi manusia seba-
gai makhluk ciptaan Tuhan mengi-
kut gambaran dan imej-Nya. —                                                      
LiCASnews/media Vatikan

Tradisi ‘mati’, ancaman 
kepada kehidupan Gereja

TAKHTA SUCI: Indulgensi pe-
nuh akan diberikan bagi mereka 
yang mengunjungi orang tua pada 
Hari Warga Tua Sedunia kali            
Kedua. Vatikan mengumumkan 
indulgensi ini pada 30 Mei.

Indulgensi ini tersedia bagi 
umat beriman yang meluangkan 
waktu yang cukup untuk mengun-
jungi, di hadapan atau secara vir-
tual, melalui media, saudara dan 
saudari warga emas mereka pada 
24 Julai.

Indulgensi juga dapat diper-
oleh oleh umat Katolik yang hadir 
pada peringatan Hari Lansia yang        
dipimpin Sri Paus Fransiskus atau 
pada Misa sempena Hari Warga 
Tua di seluruh dunia.

Indulgensi — didefinisikan oleh 

Katekismus Gereja Katolik se-
bagai “pengampunan di hadapan 
Tuhan dari hukuman sementara 
kerana dosa-dosa yang kesalahan-
nya telah diampuni”. 

Indulgensi adalah anugerah 
pengampunan sebagaimana yang 
tersedia di bawah kondisi biasa 
Pengakuan Dosa, Perjamuan Ku-
dus, dan doa sesuai dengan intensi 
Bapa Suci. 

Menurut Katekismus, indul-
gensi dapat berupa sebahagian 
atau penuh, bergantung apakah 
ia “menghapus sebagian atau se-
luruh hukuman sementara kerana 
dosa.” 

Dekrit yang ditandatangani oleh 
Kardinal Mayor Mauro Piacenza 
mengatakan: “Indulgensi penuh 

juga dapat diberikan, asalkan 
mereka melepaskan diri dari dosa 
apa pun dan dengan maksud untuk 
memenuhi tiga syarat biasa, ke-
pada orang tua yang sakit dan ke-
pada semua orang yang tidak da-
pat meninggalkan rumah mereka 
kerana  alasan yang serius, akan 
bersatu secara rohani dengan ke-
baktian suci Hari Warga Tua  Se-
dunia.

Sri Paus Fransiskus menetapkan 
peringatan Hari Warga Tua Se-
dunia pada Januari 2021. Ia jatuh 
setiap tahun pada hari Minggu 
keempat bulan Julai, dekat den-
gan Pesta Sta Anna dan Joachim, 
nenek-datuk kepada Yesus yang 
dirayakan pada  26 Julai. —                      
media Vatikan  

Vatikan tawarkan indulgensi bagi 
mereka yang kunjungi warga emas 
pada Hari Warga Tua Sedunia

Tradisi Kristian Katolik yang sejati adalah berkembang, maju dan bergerak ke hadapan, bukan mundur ke belakang 
– Sri Paus Fransiskus. Gambar: Media Vatikan. 

Sri Paus Fransiskus mengunjungi para paderi lanjut usia di Biara San 
Gaetano Roma sebelum pandemik yang lalu. Media Vatikan. 



Perpisahan bukan 
pengakhiran, tetapi peralihan 
Perpisahan boleh menjadi su-

kar. Apabila seseorang yang 
kita kasihi akan pergi, kesedi-
han sentiasa menyelubungi kita.  
Lebih menyayat hati, apabila 
orang yang disayangi itu menin-
ggalkan kita kerana kematian. 

Namun, dari pengalaman kita 
tahu, perpisahan bukanlah satu 
pengakhiran  melainkan perali-
han. Salah satu cara untuk hadir 
di kalangan orang yang kita kasi-
hi ialah dengan memberi laluan 
kepada orang baharu, yang lebih 
mengasihi mereka dalam jangka 
masa panjang.

Mungkin ini kedenga-
ran seperti teori, tidak. Kita                                          
mengalaminya setiap hari dalam 
kehidupan kita. Contohnya: se-
orang gadis  muda yang tamat 
pengajian dan berpindah dari 
rumah keluarga untuk tinggal 
sendiri.

Bagi ibu bapanya, ini boleh 
menjadi perit. Gadis kecil anda 
kini telah dewasa – dan ucapan 
selamat tinggalnya daripadanya 
ketika anda menghantarnya un-
tuk berpindah ke tempat baharu, 
memberi kesan pedih mendalam 
pada diri anda bahawa dia bukan 
lagi anak kecil dan dia bukan lagi 
milik anda.

Sesuatu yang biasa telah          
berubah, dan mungkin sukar 
untuk melepaskannya kerana  
dia pernah hadir dalam hidup 
anda. Tetapi, dia tidak mati.                  
Sebaliknya, perkara baharu mu-
lai datang dalam hidupnya; dia 

perlu mengalami perkara-perkara 
baharu ini untuk bertumbuh dan 
langkah itu membawa perubahan 
besar dalam hubungannya den-
gan anda. 

Bagaimana dia akan hadir 
kepada anda sekarang sedang-
kan dia telah meninggalkan ru-
mah anda dan tinggal sendiri?         
Ironinya, dia mungkin lebih 
akrab dengan anda, berbanding 
semasa dia tinggal dengan anda.  

Sekarang, sebagai seorang 
yang dewasa, dia mempunyai 
sesuatu  untuk diberikan kepada 
anda. Sesuatu yang tidak dapat 
diberikannya semasa  kecil dan 
semasa dia masih tinggal bersa-
ma anda. 

Sesungguhnya, kanak-kanak 
kecil boleh mencetuskan kasih 
sayang yang sangat istimewa 
dengan ibu bapa mereka, tetapi 
anak perempuan atau anak lelaki 
dewasa juga boleh mencetuskan 
sesuatu yang lain dalam pelbagai 
cara. 

Itulah sebabnya setiap gadis 
atau lelaki akhirnya perlu                                            
mengucapkan kepada ibu                   
bapanya, kata-kata yang Yesus 
ucapkan kepada murid-murid-
Nya pada malam sebelum Dia 
wafat, “adalah lebih baik bagi 
kamu jika Aku pergi. Jika Aku 
tidak pergi, anda akan sentiasa 
mempunyai seorang anak di ru-
mah anda, tetapi jika Aku pergi, 
Aku akan kembali kepada anda 
sebagai orang dewasa dan mem-
bawa anda kemakmuran baharu.”

Meskipun perpisahan itu me-
nyedihkan tetapi ia membuka 
peluang kepada pertemuan yang 
lebih hangat, yang tidak bergan-
tung pada jarak fizikal. Ucapan 
selamat tinggal yang jujur adalah 
peralihan, bukan pengakhiran.

Begitu juga ketika kita meng-
hadapi perpisahan kerana ke-
matian. Walaupun dalam kema-
tian, kita tidak kehilangan orang 
yang kita sayangi; sebaliknya 
ia hanyalah peralihan. Semasa 
pengebumian, kami mengalami 
peralihan yang sama seperti ibu 
bapa yang ditinggalkan oleh anak 
lelaki atau perempuan setelah de-
wasa dan berpindah. 

Semasa pengebumian, su-
dah tentu, emosinya lebih men-
dalam. Peralihan penting dalam 
perhubungan sedang berlaku. 
Dalam kes kematian, ia biasanya 
mengambil sedikit masa, mung-

kin bertahun-tahun, sebelum 
kita menyedari bahawa ini ada-
lah peralihan bukan kematian. 
Izinkan saya menyatakan contoh 
peribadi.

Ketika saya berumur dua pu-
luh tiga tahun, selang tiga bulan, 
kedua-dua ayah dan ibu saya 
meninggal dunia. Mereka masih 
muda (masing-masing enam pu-
luh dua dan lima puluh lapan). 
Keluarga kami juga masih muda, 
terlalu muda (mengikut pan-
dangan kami) untuk diminta 
bersabar dalam menghadapi                        
kehilangan ini. 

Oleh itu, pada mulanya, kami 
merasakan kematian mereka 
dirasakan sebagai kematian 
yang memedihkan, pahit, kami 
merasakan ia adalah pengakhi-
ran, bukannya peralihan. Walau 
bagaimanapun, masa telah me-
nyembuhkan, meskipun berdu-
kacita kerana kehilangan, kami 
meneruskan juga kehidupan 
masing-masing. 

Dalam hal ini,  masa telah         
menyembuhkan kami dan pada 
akhirnya, dalam pelbagai cara, 
kami merasakan ibu bapa kami 
tetap hadir dan lebih bermakna. 
Mereka pergi, tetapi mereka 
kembali, lebih dirasai, lebih 
hangat dan lebih dalam.

Dalam ucapan perpisahan-
Nya semasa Perjamuan Terakhir, 
Yesus memberitahu murid-mu-
rid-Nya supaya tidak terlalu takut 
atau berdukacita atas kepergian-
Nya. Dia terus mengulangi kata-

kata, “lebih baik untuk kamu jika 
Aku pergi. Jika Aku tidak pergi, 
Aku tidak dapat menghantar roh-
Ku kepada kamu.

Di sini, Yesus adalah sep-
erti anak perempuan muda yang   
meninggalkan rumah untuk mem-
ulakan kehidupannya sendiri dan 
mengucapkan selamat tinggal  ke-
pada ibu bapanya, tetapi selamat 
tinggal ini adalah berdasarkan 
hakikat, bahawa secara fizikal, 
dia tidak dapat bersama dengan 
mereka seperti dahulu, tetapi kini, 
meskipun sudah berpindah, dia 
tetap bersama dengan ibu bap-
anya dalam keadaan berbeza dan 
lebih hangat. Perpisahan ini bu-
kan kematian, tetapi peralihan.

Perpisahan dan mengucap-
kan selamat tinggal, dan semasa 
pengebumian, bukanlah ber-
makna hubungan semulajadi 
kita terputus, ia tidak bertentan-
gan dengan rencana Tuhan dan 
tidak merosakkan keindahan                                 
perhubungan itu. 

Tetapi ia boleh menjadi per-
pisahan tidak semulajadi dis-
ebabkan oleh kemarahan, keben-
cian, penderaan, atau keganasan. 
Walau bagaimanapun, apabila 
perpisahan itu disebabkan oleh ki-
taran semula jadi dari kitaran ke-
hidupan itu sendiri, menghadapi 
perpisahan kerana kematian se-
benarnya adalah peralihan, mem-
buka peluang untuk misteri cinta 
yang lebih dalam, tidak terbatas. 
— Hakcipta Terpelihara 1999-
2022 @ Fr Ron Rolheiser 

Empat puluh hari sesudah 
P a s k a h ,  H a r i  R a y a 

K e b a n g k i t a n  Ye s u s ,  k i t a        
merayakan Hari Raya Yesus 
naik ke syurga. 

Pada hari ini, lima puluh hari 
sesudah Paskah kita merayakan 
P e n t a k o s t a ,  H a r i  R a y a                  
kedatangan Roh Kudus. 

Dalam Kisah Para Rasul per-
istiwa kedatangan Roh Kudus 
itu diceritakan bagaikan suatu 
tiupan keras dari langit, dan 
tampaklah bagaikan lidah-lidah 
api  yang h inggap d i  a tas 
murid-murid Yesus itu. 

Sesudah kembal i  kepada 
Bapa-Nya Yesus menetapi jan-
j i -Nya untuk mengir imkan 
seorang Penolong bagi murid-
murid-Nya, yakni Roh Kudus.

Ternyata Yesus mengirimkan 
Roh Kudus bukan hanya kepa-
da murid-murid-Nya,  yang 
berkumpul menantikan-Nya 
bersama Bonda Maria di suatu 
ruang, juga kepada pelbagai 
suku dan bangsa dari negara-
negara lain, yang mengalami 
peristiwa itu di Yerusalem. 

Semua dan se t iap  orang 
dapat saling mendengar dan 
memahami satu  sama la in    
m e n u r u t  b a h a s a  m a s i n g -        

masing. Ternyata pewartaan 
Khabar Gembira Yesus Kristus 
ditujukan kepada semua bang-
sa  t anpa  perbezaan .  In j i l 
Kristus adalah universal.

Ada tiga pesan dalam Kitab 
Suci yang hari ini disampaikan 
kepada kita dalam kita meraya-
kan Hari Raya Pentakosta ini.

Pertama:  Yesus naik  ke 
s yu rga  t i dak  be r e r t i  D i a             
meninggalkan murid-murid-
Nya. 

Dia pergi untuk memenuhi 
janji-Nya tetapi tetap hadir 
secara rohani, spiritual, nyata 
sehinggalah sekarang ini.  

Justeru sebagai Roh, Kristus 
tidak lagi terikat atau terbatas 
kehadiran-Nya di suatu tempat, 
atau hanya pada seorang indi-
vidu belaka, melainkan secara 
tidak terbatas, bila-bila sahaja 
dan di mana pun juga, Dia 
hadir di tengah-tengah kita. 

Dan dengan cara inilah Yesus 
Kristus dalam Roh-Nya dapat 
m e l a k s a n a k a n  k a r y a 
penyelamatan-Nya secara uni-
versal, kepada siapa pun secara 
tidak terbatas dan “katolik

Kedua: Paulus menegaskan 
dalam suratnya yang pertama 
kepada umat di Korintus, baha-

wa karunia Tuhan ada pelbagai 
rupa, tetapi hanya ada satu 
Roh. Kristus diumpamakan 
oleh Paulus sebagai satu tubuh, 
te tapi  banyak anggotanya. 
Demikianlah Gereja merupa-
kan satu tubuh, tetapi banyak 
anggotanya. 

Dan kepada umat di Roma, 
Paulus menerangkan, bahawa 
kehidupan rohani  Kris t ian 
yang autentik dapat dihayati 
dengan menurut Roh, bukan 
menurut daging. 

Hidup menurut daging ber-
erti hidup mengikuti nafsu, 
ke ing inan  sementara ,  dan 
h a n y a  m e m p e r h a t i k a n              
kepentingan diri sendiri. Oleh 
sebab itu, Paulus mengajak 
kita hidup menurut Roh. 

Roh inilah yang memberi 
kekuatan, tenaga, untuk menja-
ga dan memperkuat diri bukan 
sebagai manusia daging biasa, 
melainkan sebagai manusia 
rohani/batin yang akan hidup 
selamanya. 

Dengan diperkuat dengan 
Roh ,  manus ia  t idak  akan 
mudah menjadi hamba kepada 
nafsu duniawi. 

Ket iga ,  merayakan  Har i 
Raya Pentakosta dengan benar 

dan sungguh-sungguh bererti 
bersedia dan bertekad untuk 
hidup, bersikap dan bertindak 
seperti para rasul. 

Para rasul  Yesus,  adalah 
orang-orang biasa, sederhana, 
bukan orang-orang terdidik, 
terpelajar dan tidak berkedudu-
kan tinggi. Mereka juga mem-
punyai kelemahan tersendiri. 

Tetapi berkat kekuatan Roh 
Kudus, mereka berani menerus-
kan dan melaksanakan tugas 
p e w a r t a a n  Ye s u s  K r i s t u s 
Penyelamat  kepada semua 
orang sampai ke hujung bumi. 

D e n g a n  k e k u a t a n  R o h 
Kudus, setiap orang yang sung-
guh percaya dan mengasihi 
Yesus Kristus, harus mahu dan 
bersedia untuk merasul hingga 
ke hujung dunia!

Peristiwa Pentakosta 20 abad 
yang  l a lu  o leh  Tuhan  d i 
Yerusalem, pada zaman kita 

sekarang ini harus direalisasi-
kan lagi. 

Da lam konteks  keadaan 
negara dan masyarakat kita 
sekarang ini, Roh Kristus mahu 
mendorong kita, sebagai Gereja 
untuk aktif mengambil bahagi-
an dalam memperkenalkan aja-
ran, hidup, sikap dan perbuatan 
Ye s u s  K r i s t u s  s e b a g a i 
Penyelamat  kepada semua 
orang lebih-lebih lagi selepas 
kita melalui musim pandemik 
selama dua tahun, di mana keg-
iatan rohani kita banyak yang 
tertangguh. 

Semoga kita tidak cepat ber-
puas hati dengan menjadi orang 
Kristian sahaja sebaliknya ber-
sungguh-sungguh meneruskan 
keyakinan iman kita itu kepada 
sesiapa pun melalui perilaku 
dan bahasa hidup kita masing-
masing,  yang dijiwai oleh Roh 
Kudus. — iman Katolik 

HARI RAYA PENTAKOSTA 
KISAH PARA RASUL 2:1-11

roma 8:8-17 
INJIL YOHANES 14: 15-16.23-26

Mereka yang murni hatinya adalah bait Roh Kudus 
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Adakah anda 
mempunyai 
persoalan 

agama, Kitab 
Suci atau 

ajaran Gereja?

Hantarkan               
soalan anda 

ke:

HERALD
5, Jalan 

Robertson, 
50150
Kuala 

Lumpur
Email: 

liza@herald.com.
my 

Tanya
Jawab Soalan I: Mengapa Yesus berkata, “Adalah lebih 

berguna bagimu jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku 
tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepad-
amu…” (Yoh 16:7)? Apakah ada hubungan antara 
kenaikan ke syurga dan Pentakosta? 

Jawaban: Pertama, memang ada kaitan yang sangat 
erat antara kenaikan Yesus ke syurga dan Pentakosta. 

Kenaikan Yesus dapat dipandang sebagai keper-
gian Yesus, yang setelah kebangkitan-Nya selama 40 
hari hadir di antara para murid. Kehadiran badaniah 
Yesus yang hilang akan digantikan kehadiran-Nya 
melalui Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta. 
Bererti Pentakosta mengisi kekosongan yang diting-
galkan Yesus dengan Kenaikan-Nya ke syurga.

Kedua, kenaikan Yesus dipandang sebagai pen-
takhtaan Yesus di syurga, iaitu duduk di sebelah 
kanan Tuhan. 

Dengan naik ke syurga, Yesus berkuasa atas kera-
jaan mesianis-Nya. Kuasa Yesus ini tak lain ialah 
kuasa memberikan Roh Kudus. Rasul Paulus 
menjelaskan, kuasa Roh Kudus yang diberikan itu 
juga meliputi karisma-karisma pelayanan, rasul, nabi, 
penginjil, gembala, dan yang lain. (Ef 4:8-11; bdk 1 
Kor 12:4- 11). 

Kekuasaan yang diberikan kepada Kristus, yang 
“naik ke tempat tinggi” adalah kuasa mengirimkan 
Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus inilah yang memban-
tu para murid agar mengerti ajaran-ajaran Yesus 

secara lebih mendalam, mengerti seluruh kebenaran, 
menginsafkan akan dosa, serta yang lain. (Yoh 16:8-
14).

Ketiga, kekuasaan Kristus yang duduk di sebelah 
kanan Tuhan meliputi juga kekuasaan atas tubuh-
Nya. 

Kristus memberikan kehidupan kepada Tubuh 
Mistik-Nya melalui Roh Kudus. Inilah alasan          
mengapa Roh Kudus secara tradisional disebut        
sebagai jiwa Tubuh Mistik, jiwa Gereja. 

Jika kenaikan ke syurga diertikan sebagai inagurasi 
(pengenalan) kerajaan mesianis-Nya di dunia ini, 
maka inagurasi ini diwujudkan melalui atau pada 
peristiwa Pentakosta. 

Kristus mendirikan Tubuh Mistik-Nya dengan Dia 
sendiri sebagai Ketua (Kepala) iaitu pada peristiwa 
turunnya Roh Kudus atas para rasul. 

Pada peristiwa Pentakosta, Gereja secara rasmi ter-
bentuk. Komuniti para murid inilah yang harus men-
jadi saksi, seperti yang dikatakan Kristus sebelum 
naik ke syurga, “Tetapi kamu akan menerima kuasa, 
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan 
menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea 
dan Samaria dan sampai ke hujung bumi.” (Kis 1:8). 

Kata-kata Yesus ini menyatakan, Kerajaan Tuhan 
akan dibangun di syurga melalui kenaikan-Nya ke 
syurga, tetapi kerajaan itu akan dimulakan di dunia 
melalui Pentakosta.

Kedekatan antara kenaikan dan Pentakosta ini 

menyebabkan kedua-dua peristiwa ini dirayakan ber-
sama oleh komuniti-komuniti Kristiani, iaitu pada 
hari ke-50 sesudah Paskah. Contoh konkrit tentang 
hal ini masih dapat ditemui di Gereja-gereja di Syria 
dan Palestin Timur hingga abad ke 20. Liturgi yang 
mereka lakukan memandang kedua-dua peristiwa ini 
sangat erat terkait dan membentuk satu kesatuan. 

Soalan II: Apakah sebelum kenaikan ke surga, 
Yesus sudah menjadi pengantara kita, umat manu-
sia, dengan Tuhan? 

Dengan berinkarnasi menjadi manusia, Sang Sabda 
menjadi sama dengan kita dalam segala hal kecuali 
dalam hal dosa (Yoh 1:14; Ibr 2:14; 4:15). 

Mulai saat inkarnasi-Nya itu, manusia Yesus men-
jadi wakil seluruh umat manusia di hadapan Tuhan, 
juga dalam ketaatan dan penderitaan, termasuk 
dalam kematian dan kebangkitan. 

Kenaikan ke syurga menegaskan fungsi sosial 
Kristus, iaitu Kristus sekarang “duduk di sebelah 
kanan Tuhan,” ertinya mempunyai kuasa yang 
diberikan Tuhan. 

Kedudukan Kristus menunjukkan peran Kristus 
sebagai penghubung antara Tuhan dengan manusia. 
Maka, dapat dikatakan, kenaikan-Nya ke syurga 
menetapkan secara kekal peranan-Nya sebagai 
Pengantara antara Tuhan dan manusia. — Fr Petrus 
Maria Handoko CM, hidupkatolik.com 
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Menantikan Pentakosta 

KUALA LUMPUR: Uskup Agung       
William Goh, 65, dari Singapura men-
jadi Uskup Agung pertama dari Singapura 
yang dicalonkan sebagai kardinal oleh 
Sri Paus Fransiskus  dan yang ketiga dari 
Konferensi Malaysia-Singapura-Brunei. Ia 
bukan sahaja penghormatan untuk gereja 
kota metropolitan juga untuk negara Sin-
gapura dan Konferensi. Dia adalah antara 
21 kardinal baharu yang diumumkan pada 
hari 29 Mei, di Roma.

Presiden Konferensi Uskup-uskup         
Katolik Malaysia-Singapura-Brunei          
(CBCMSB), Uskup Sebastian Francis dari 
Pulau Pinang, menyampaikan ucapan tah-
niah dan sokongan persaudaraan daripada 
semua uskup dan gereja di rantau ini. 

Pelantikan dari Vatikan itu dilihat se-
bagai pengesahan visi bagi Gereja untuk  
hadir hingga ke hujung dunia. “Uskup 
Agung William akan dapat membawa 
suara umat dari rantau ini ke gereja uni-
versal,” kata Uskup Sebastian “dan seter-
usnya membawa keprihatinan serta kasih 
sayang Bapa Suci dan gereja universal ke-
pada semua umat Tuhan di sini.

Dalam kepausan Bapa Suci                           
Fransiskus, ramai kardinal baharu berasal 
dari keuskupan yang jauh, sering terabai 

kerana penganut Katoliknya adalah mi-
noriti. Singapura mempunyai kira-kira 
373,000 penganut Katolik.

Berikut merupakan biodata bakal kardi-
nal, Uskup Agung William Goh: 
l Uskup Agung Goh, dilahirkan pada 
tahun 1957. Beliau ialah Uskup Agung 
keempat Keuskupan Agung Katolik 
Roma Singapura.
l Menghadiri Sekolah Menengah           

Montfort, dan menerima diploma se-
kolah menengahnya di sini.
l Memasuki seminari pada tahun 1979 
dan memulakan pengajian teologi dalam 
Falsafah di Seminari Utama di Pulau 
Pinang (Kolej Jeneral), dan Teologi di 
Seminari Utama Singapura.
l Pada 1 Mei 1985, beliau telah ditah-
bis sebagai paderi di Keuskupan Agung 
Singapura. Merupakan Penolong Paderi 
Paroki di Gereja Salib Suci dari tahun 
1985 – 1989, kemudian mengambil 
Ijazah dalam Teologi Dogmatik di Uni-
versiti Kepausan Gregorian, Roma pada 
tahun 1992.
l Sekembalinya beliau dari Roma, be-
liau dilantik sebagai Formator dan Pen-
syarah di Seminari St Francis Xavier 
Major (SFXMS) dari 1992-2005. Pada 
tahun 2005, beliau dilantik sebagai Re-
ktor SFXMS dan Pengarah Kerohanian 
Pusat Kerohanian Katolik sehinggalah 
beliau memegang jabatan  sebagai Uskup 
Agung.
l Beliau dilantik sebagai calon Uskup 
Agung Koadjutor pada 29.12.2012, 
ditabalkan sebagai Uskup Agung Ko-
adjutor pada 22.02.2013 dan dilantik 

sebagai Uskup Agung Singapura pada 
18.05.2013.
lPada 29.05.2022, Sri Paus Fransiskus 
mengumumkan bahawa Uskup Agung 
William Goh sebagai salah seorang  dari-
pada 21 Kardinal baharu di Konsistori 
yang akan bersidang di Vatikan pada hari 
Sabtu, 27 Ogos 2022.
lMoto Uskup Agung William “Ut         
Vivant” dalam bahasa Latin bermaksud 
“Agar upaya mereka boleh hidup” dipe-
tik dari Injil Yohanes 10:10-11, menel-
adani Gembala Baik yang memberikan 
nyawa-Nya untuk kawanan domba-Nya.
Uskup Agung William, merupakan kar-

dinal termuda dalam jabatan kardinal, 
yang bukan sahaja dapat mengundi siapa 
yang menjadi Sri Paus seterusnya, tetapi 
juga dilihat sebagai kolaborator terdekat 
Sri Paus. 

Jabatan kardinal kini terdiri daripada 
208 kardinal, di mana 117 adalah pemilih 
dan 91 bukan pemilih. Sehingga 27 Ogos, 
jumlah itu akan meningkat kepada 229 
kardinal, dengan 131 daripadanya akan 
menjadi pemilih. Jabatan ini dianggotai 
oleh para uskup dari semua benua, men-
jadikan Gereja universal yang benar dan 
nyata. 

KUALA LUMPUR: Keuskupan Agung 
Kuala Lumpur merayakan Hari Minggu 
Komunikasi Sosial (KOMSOS) Sedunia 
ke-56 dengan Perayaan Ekaristi di Katedral 
St John the Evangelist, bersama dengan 
mereka yang terlibat dalam pelbagai ben-
tuk komunikasi dalam keuskupan, pada            
28 Mei.

Selebran utama, Uskup Agung Julian 
Leow, dibantu oleh  Pembantu Eklesiastikal 
Fr Richard Anthonysamy, SJ, paderi paroki 

St John Fr Gerard Theraviam, Fr Edwin Pe-
ter, dan Fr Michel Dass.

Dalam ucapan pembukaannya, prela-
tus itu berkata, “Kita berada di sini untuk 
mengingati cara berkomunikasi antara satu 
sama lain dan untuk meraikan anda semua, 
yang menyampaikan firman Tuhan kepada 
sesama, kepada pelayanan-pelayanan anda 
dan pelbagai peranan yang anda sandang 
dalam keuskupan agung.”

Semasa homili, uskup agung menyeru 

para pengamal media untuk membaca dan 
menghayati pesan Bapa Suci Fransiskus 
yang bertema, “Mendengar dengan telinga 
hati.”

Prelatus itu bertanya, “Apa yang kita 
sampaikan? Kepada siapa kita berkomuni-
kasi? Bagaimana kita berkomunikasi? Dan 
apabila kita mendengar, apa yang berlaku 
dalam diri kita?”

l bersambung dimukasurat BM 8 

Penggiat KOMSOS sebagai pewarta nilai Kristian

CBCMSB ucap tahniah atas pelantikan 
Uskup Agung William Goh sebagai kardinal
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Sahabat kecil Yesus
Hello adik-adik,
Apa khabar? Tahukah adik-adik bahawa Hari 
Minggu Pentakosta adalah harijadi untuk Gereja? 
Ia bukan harijadi untuk bangunan Gereja tetapi 

untuk umat Gereja! 
Mengapa Gereja menyambut ulang tahun pada 

Hari Raya Besar Pentakosta? Ini adalah kerana, 
pada hari Pentakosta, Roh Kudus buat julung-       
julung kalinya, telah turun ke atas Bonda Maria 
dan para rasul, mengutus mereka untuk menja-

di Gereja serta memberitakan Khabar Sukacita 
tentang Yesus ke seluruh dunia.
Roh Kudus bekerja melalui Gereja dalam pel-

bagai cara. Dia memberi inspirasi kepada para 
penulis Injil dan Kitab Suci. Dia membimbing para 
paderi, misionari dan para pelayan Gereja. Dia 
mengajar kita berdoa, melindungi kita, membantu 
dan menghiburkan kita. 
Melalui Injil, Yesus menyatakan kepada kita 

bahawa Tuhan akan mengutus Roh-Nya kepada 

sesiapa sahaja yang meminta. 
Tahukah adik-adik, bahawa Roh Kudus tinggal 

di dalam hati kita, lebih-lebih lagi setelah kita 
dibaptis, disegarkan melalui Ekaristi dan dikuat-
kan melalui Sakramen Krisma!
Adik-adik, mari kita berdoa kepada Roh Ku-

dus setiap hari, memohon kepada-Nya agar kita 
dapat melakukan banyak perkara yang baik demi 
kesejahteraan bagi semua orang.

Auntie Melly

Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan perbaharuilah seluruh muka bumi (Mazmur 104) 

Ketika  tiba hari _________  semua orang yang 
percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat          
(Kis 2:1) 

Apakah hari tersebut. Isikan tempat kosong dengan 
menulis  huruf yang terdapat pada lidah-lidah api          
di atas. 

 “... dan 
tampaklah kepada 
mereka lidah-lidah 
seperti nyala api 
yang bertebaran 
dan hinggap pada 
mereka masing-

masing. 
Maka penuhlah 
mereka dengan 

Roh Kudus 
(Kis 2: 2-3)

Cari LAPAN 
perbezaan pada 

gambar di 
sebelah kanan. 

Setiap orang mempunyai hari ulang tahun. 
Pentakosta adalah harijadi bagi Gereja! 
Minta pertolongan ibu bapa untuk mencetak gambar di 

bawah. Warnakan gambar ini dan mungkin, adik-adik boleh 
menambah tulisan “Selamat Ulang Tahun Gereja”. 



5HERALD 5 Jun, 2022 BAHASA MALAYSIA

Datang dengan kelukaan, kembali 
dengan sukacita dan penyembuhan

PLENTONG: Kumpulan belia 
dari Melaka menganjurkan 
Program Pengalaman Em-

maus yang diadakan di Pusat 
MAJODI,  yang secara amnya me-
menuhi keperluan belia berusia 
antara 20-40 tahun. 

Mereka diketuai oleh Fr Martinian Lee 
sebagai direktur spiritual mereka, bersa-
ma-sama dengan pasukan fasilitator dan 
tim penjangkau untuk menjayakan war-
isan yang ditinggalkan oleh mendiang Fr 
Ignatius Huan. Seramai 30 orang peserta 
telah menyertai  program ini.

Program Pengalaman Emmaus (EE) per-
tama kali diperkenalkan oleh mendiang 
Fr Ignatius Huan, lebih 30 tahun lalu di 
Keuskupan Melaka Johor. Program EE be-

rasal daripada Program Pertemuan Belia 
(YE) yang terkenal, yang telah diubah suai 
oleh Fr Ignatius Huan untuk memenuhi 
keperluan golongan belia dewasa bujang.

Program ini sepatutnya diadakan pada 
tahun 2020 tetapi berikutan penularan 
wabak COVID-19, ia telah ditangguhkan 
sehingga tahun 2022.

Program selama empat hari tiga malam 
itu menghimpunkan para peserta untuk 
mengalami kehidupan Kristian yang ber-
pandu pada Kitab Suci, berkongsi dan be-
lajar tentang makna dalam kehidupan dan 
untuk melihat realiti dengan visi Kristian 
sebagai komuniti. 

Tema utama EE meneroka perjalanan 
dua orang murid dalam perjalanan ke Em-
maus bersama-sama dengan Yesus yang 
pada mulanya, tidak dapat dikenali oleh 
mereka. 

Keseluruhan Program EE diisi dengan 
sesi pembelajaran dan perkongsian kum-
pulan kecil, refleksi Kitab Suci, aktiviti yang 
berpusat pada komuniti, games, muzik, 
doa, dan pembaharuan komitmen kasih 
sayang. Mereka juga belajar  tentang Tu-
han, mengenali diri mereka sendiri, orang-
orang di sekeliling mereka, dan situasi ke-
hidupan mereka.

EE ialah program pembaharuan dan 
pembentukan. Ia tidak mempunyai apa-
apa program susulan eksklusif mahupun 
program susulan selepas hujung minggu. 
Sebaliknya, peserta dijemput untuk kem-
bali ke paroki dan perkumpulan mereka di 
mana iman mereka dapat terus bertum-
buh. 

Selepas program EE, beberapa orang 
belia mengongsikan pengalaman sukacita 
dan berharga mereka seperti berikut:

“Anda harus mengalaminya sendiri! 
EE membawa kita kembali ke-

pada perkara yang patut kita fokus;                       
meneroka Alkitab dengan cara yang 
baharu, menyedari kepentingan hidup 
berdoa, mengambil berat antara satu 
sama lain, ketawa  dan berdoa bersama-
sama” — Matteguil

“EE memberi saya pemahaman dan 
penjelasan tentang apa yang perlu 

dilakukan dalam hidup saya.” - Dominic
“Saya dapat menyegarkan kembali         
kerohanian saya dan mendapat rakan 
baharu yang hebat” — Veronica 

“Saya datang dengan luka berda-
rah dan trauma tetapi saya kem-

bali dengan tawa, sukacita yang paling 
penting iaitu damai." — Jacqueline 

KUNAK: Kaum muda dari tiga buah Kapela 
atau Chapel telah bergabung pada bulan Mei 
lalu untuk merayakan Misa Kudus  bersama. 

Seramai 95 orang belia daripada Kapela St 
Angeline, Kapela St Peter, Kapela St Joseph 
dan Kapela Divine Mercy bergabung dalam  
Misa Kudus yang bermula pada 8.30 pagi, 
yang dipimpin oleh Fr Marcelinus Pongking.

Dalam homilinya, Fr Marcelinus mengu-
capkan tahniah atas kejayaan dalam meng-
himpunkan belia dari empat kapela tersebut. 

Paderi itu berharap, dengan meraikan Per-
ayaan Ekaristi bersama, ia dapat membantu 
belia bagi, “Menyemarakkan kembali se-
mangat pelayanan serta mengeratkan jalinan 

persahabatan antara Kristian, sambil men-
gaktifkan kembali aktiviti-aktiviti kerohani-
an yang tertangguh semasa musim pandemik 
lalu.”

Fr Marcelinus mengakui bahawa belia 
adalah masa depan gereja dan seperti kata 
Sri Paus Fransiskus dalam Ekshortasi Pasca-
Sinodal Sri Paus pada tahun 2019, “Kristus 
Vivit”, belia berpotensi dan ada cara sendiri 
untuk mewartakan Khabar Sukacita Tuhan.

Selepas Misa Kudus, beberapa aktiviti di-
adakan iaitu Nyanyian Pujian dan Penyem-
bahan (Time of Life), sesi Ice Breaking, Shar-
ing berkumpulan dan games yang menarik. 
— Nancy Ola 

Belia dari empat kapela bergabung rai Perayaan Ekaristi 

Peserta Program Pengalaman Emaus bersaksi 
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TAKHTA SUCI: Sri Paus Fransiskus menyam-
but delegasi Buddha dari Mongolia yang men-
gunjungi Vatikan, dan menggalakkan mereka 
untuk mempromosi dialog antara agama bagi 
membantu umat manusia merangkul damai 
serta menolak keganasan dalam setiap aspek 
kehidupan.

Takhta Suci dan Mongolia memperingati 
30 tahun hubungan diplomatik formal pada 28 
Mei lalu. Rombongan itu diiringi Uskup Gior-
gio Marengo, Prefek Apostolik Ulaanbaatar.

Bapa Suci yang menyambut gembira kedata-
ngan para delegasi itu turut memuji keinginan 
mereka untuk membangun masyarakat yang 
damai melalui semangat hormat menghormati 
dengan Gereja Katolik.

Yesus dan Buddha
Bapa Suci merenungkan ajaran Yesus dan Bud-

dha, dengan mengatakan kedua-dua tokoh itu  
adalah “pembawa perdamaian dan penyokong 
anti-keganasan.”

Yesus, kata Sri Paus, mengajar murid-murid-
Nya untuk mengasihi musuh mereka dan hidup 
tanpa kekerasan sampai mati di kayu salib, “di 
mana Dia menjadi damai sejahtera kita dan 
mengakhiri permusuhan.”

Buddha Gautama, seorang guru spiritual 
India kuno yang hidup pada akhir kedua mi-
lenium pertama selepas Masihi, mendirikan 
ajarannya pada prinsip tanpa kekerasan dan 
menyokong perdamaian.

Sri Paus juga menyedari hanya sedikit umat 
Katolik yang tinggal di Mongolia, sekitar 1,400 
umat Katolik asli Mongolia, dengan lapan gere-
ja, 33 orang paderi dan 44 orang biarawati tetapi 
mereka “berkomitmen penuh untuk membina 
budaya perjumpaan.” — Media Vatikan 

Sri Paus Fransiskus sambut 
perwakilan Buddha dari Mongolia, 
seru dialog dan perdamaian 

VATIKAN: Pada 29 Mei, Bapa Suci telah 
melantik 21 kardinal baharu. Enam daripadan-
ya berasal dari Asia iaitu Timur Timor, India, 
Mongolia, Singapura dan Korea Selatan.

Enam kardinal baharu dari Asia ialah: 
Uskup Agung Virgilio Do Carmo Da Silva 
dari Dili (Timor Timur), Uskup Agung Filipe 
Neri António Sebastião dari Rosário Ferrão 
dari Goa dan Damão (India), Uskup Agung 
Anthony Poola, dari Hyderabad (India), 
Uskup Agung William Goh Seng Chye dari 
Singapura dan Uskup Agung Giorgio Maren-
go, Prefek Ulaanbaatar (Mongolia) dan Uskup 
Agung Lazarus You Heung-sik, prefek Kon-
gregasi para Klerus (Korea Selatan).

Uskup Agung William 
Goh Seng Chye, 
Singapura 
Uskup Agung William, 
65, dilahirkan pada 25 Jun 
1957, dan ditahbis sebagai 
paderi pada 1 Mei 1985. 
Dilantik sebagai Uskup 
Agung Koadjutor pada 29 
Disember 2012, dan diangkat sebagai uskup 
agung pada 20 Ogos 2013.

Penduduk republik metropolitan itu terdiri 
dari pelbagai etnik dan agama. Penganut Kris-
tian membentuk kira-kira 15 peratus daripada 
keseluruhan penduduk. Keuskupan Agung 
Singapura mempunyai kira-kira 360,000 pen-
ganut Katolik di 32 paroki.  

“Kami bersukacita atas berita pengangkatan 
Uskup Agung William Goh sebagai kardinal. 
Sambil bersyukur, marilah kita juga berdoa 
untuk persiapannya dalam melaksanakan misi 
barunya membantu Sri Paus  mentadbir Ger-
eja Universal. Semoga Tuhan memberikan 
beliau kerendahan hati, kebijaksanaan, dan 
kekudusan kepada Uskup Agung Goh semasa 
beliau memikul tanggungjawab baharunya,” 
kata seorang umat dari Gereja Sacred Heart, 
Singapura.

Uskup Agung Virgilio Do 
Carmo Da Silva, Timur 
Timor
Uskup Agung Virgilio, 55 
tahun, merupakan anggota 
Salesian Saint John Bosco, 
dilahirkan pada 27 Nov 
1967. 

Beliau bakal menjadi 
kardinal pertama dari Timor Timur. Ditahbis 
sebagai paderi pada 18 Disember 1998 dan 
dilantik sebagai Uskup Deli pada 30 Januari 
2016, dan diangkat menjadi Uskup Metro-
politan Deli pada 11 September 2019.

Timor Timur terdiri daripada separuh Pu-
lau Timor, separuh baratnya adalah sebaha-
gian daripada Indonesia. Ia meliputi kawasan 
tanah seluas 15,000 km persegi (5,792 batu 
persegi) – sedikit kecil daripada Israel – dan 
1.3 juta penduduknya kebanyakannya be-
ragama Katolik atau 97 peratus daripada pen-
duduknya beragama Katolik.

Terdapat tiga keuskupan — Dili, Baucau, 
dan Maliana. Bapa Suci Fransiskus dijangka 
mengunjungi negara ini, namun tarikhnya 
masih belum diumumkan. 

Uskup Agung Filipe Neri 
António Sebastião di 
Rosário Ferrão, Goa dan 
Daman, India
Uskup Agung Ferrão dila-
hirkan pada 20 Jan 1953, 
Aldona di Goa, barat In-
dia. Beliau ditahbis seba-
gai imam pada 28 Oktober 
1979. 

Pada 20 Disember 1993, beliau dilantik se-
bagai uskup tambahan Goa dan Daman. Pada 
12 Disember 2003, beliau dinaikkan pangkat 
sebagai uskup agung Goa dan Daman dan 
patriark Hindia Timur. Pada masa ini, beliau 
adalah presiden Persidangan Uskup Katolik 
India.

“Berita ini adalah berkat untuk Gereja di 
Goa dan bersejarah bagi semua umat di Goa 
kerana Uskup Agung kita diberi penghorma-
tan sebagai seorang kardinal. Kami bergem-
bira dan berdoa untuk anugerah rohani yang 
besar dan rahmat untuk Gereja di Goa dan 
juga India,” kata Fr Victor Ferrao, seorang 
paderi dari Keuskupan Agung Goa dan Da-
man serta profesor falsafah.

Uskup Agung Anthony 
Poola, Hyderabad, India
Uskup Agung Poola, 61 
tahun dilahirkan dalam 
keluarga Katolik Dalit di 
Chindhur, Kurnool. Beliau 
merupakan bakal kardinal 
Telugu yang pertama. 

Beliau menerima Sakra-
men Imamat pada 20 Februari 1992, dan di-
lantik sebagai uskup Kurnool pada Feb 2008 
serta diangkat sebagai Uskup Agung Hy-
derabad pada 2021.

Biarawati Karmelit, Manju Devarapalli, 
Setiausaha Nasional Dalit Christian Watch, 
berkata, “Ini adalah satu kebanggaan dan 
kegembiraan bagi Dalit dari Vatikan untuk 
Negeri Telugu sejak sekian lama.”

“Bukan hanya Negeri-negeri Telugu tetapi 
seluruh komuniti Dalit India memandang 
tinggi terhadap bakal kardinal Anthony di 
atas perjuangannya,” kata biarawati yang 
juga aktivis peguam yang beribu pejabat di 
Hyderabad

Uskup Agung Giorgio 
Marengo, Prefek untuk 
Ulaanbaatar, Mongolia
Uskup Agung kelahiran Itali 
ini lahir pada 7 Jun 1974. 
Ditahbis sebagai paderi pada 
26 Mei 2001 dan merupakan 
paderi Consolata Mission-
aries. Beliau dilantik sebagai Prefek Ulaan-

baatar pada 2 April 2020.
Di Mongolia yang bersempadan dengan 

China, terdapat kira-kira 1,400 penganut Ka-
tolik dengan lapan paroki. Kebanyakan umat 
Katolik adalah generasi pertama dan kedua 
yang telah menganut agama Katolik. Negara 
itu mempunyai penduduk lebih tiga juta dan 
30 peratus daripadanya adalah nomad.

Paderi Mongolia pertama ditahbis pada 
2016 dan paderi tempatan kedua ditahbis 
pada Oktober 2021. Hubungan diplomatik 
antara Vatikan dan Mongolia wujud sejak 30 
tahun lalu.

Uskup Agung Lazzaro 
You Heung-sik, Korea 
Selatan 
Uskup Agung Lazzaro 
You Heung-sik dilahirkan 
pada 17 November 1951, 
di Nonsan, wilayah Chun-
gcheongnam-do, Korea 
Selatan. 

Beliau menerima tahbisan paderi pada 8 
Disember 1979, dan dilantik sebagai uskup 
koadjutor Daejeon pada 24 Jun 2003 dan 
dilantik sebagai uskup Daejeon pada 1 April 
2005. 

Beliau adalah presiden Jawatankuasa Pe-
layanan Pastoral Migran dan Penduduk Asing 
yang Tinggal di Korea dan ketua bagi jawa-
tankuasa kecil Pelayanan Pastoral untuk Zia-
rah dan Tempat Suci Konferensi para Uskup 
Katolik Korea (CBCK). 

Beliau juga adalah ahli Komisi Episkopal 
Klerus dan Religius, Komisi Episkopal untuk 
Hal Ehwal Sosial dan Komisi Episkopal Khas 
untuk Mempromosikan Beatifikasi dan Kan-
onisasi CBCK serta ahli Dewan Kepausan 
Cor Unum sejak 24 April 2007. 

Bapa Suci Fransiskus telah melantik Uskup 
Lazarro You Heung-sik dari Daejeon seba-
gai prefek baharu Kongregasi Vatikan untuk 
Klerus pada 11 Jun 2021. — UCA News

Arca kehidupan singkap 
keindahan dan kekudusan hidup 
VATIKAN: Artis Kanada, Timothy Paul 
Schmalz, yang terkenal dengan karya arcanya 
yang kelihatan hidup iaitu Yesus Gelandan-
gan dan Angels Unawares telah melancar-
kan karya terbaharunya, sebuah arca yang 
menampilkan Perawan Maria dengan Bayi 
Yesus di dalam kandungan. 

“Semasa membuat arca ini, saya sangat 
tertarik dan tersentuh,” kata Schmalz dalam 
temu bual dengan Radio Vatikan. Schmalz 
berkata arca itu diilhamkan oleh petikan dari-
pada Dostoevsky, yang dipetik oleh Nunsio 
Vatikan ke Amerika Syarikat, Uskup Agung 
Christopher Pierre: “Kecantikan boleh me-
nyelamatkan dunia”.

“Maka, ia memberi saya inspirasi untuk 
mencipta salah satu arca yang paling can-

tik, patung pro-hidup, dengan harapan, ke-
cantikan kehidupan dapat menyelamatkan 
nyawa.”

Kebanyakan karya seni Schmalz mem-
fokuskan pada isu keadilan sosial misalnya 
penghijrahan, kemiskinan dan pemerdagan-
gan manusia. Beliau merasakan isu-isu itu 
perlu  dinyatakan dalam karya seni.

“Saya percaya karya seni mempunyai hara-
pan untuk mempromosikan dan membawa 
kesedaran tentang subjek tertentu. Saya men-
cipta Arca Kehidupan bertema Perawan Ma-
ria dan Bayi Yesus yang masih dalam kand-
ungan, agar mereka yang melihatnya dapat 
mengerti betapa kudus, berharga dan sucinya 
kehidupan ini.”

Schmalz menekankan beliau berkarya mel-
alui seni bukan untuk kepentingannya sendiri, 
tetapi demi Tuhan, dan menggunakan seni 
“untuk menyuarakan isu-isu yang sering kali 
terabai, misalnya hak janin dalam kandungan.

Arca terbaharu itu, disumbangkan oleh 
Movimento Per la Vita Italiano (Pergera-
kan Itali untuk Kehidupan) telah diberkati 
di Roma pada Ahad lalu oleh Uskup Agung 
Vincenzo Paglia, Presiden Akademi Kepau-
san untuk Kehidupan.

Uskup Agung Paglia yang memberkati arca 
kehidupan itu mengatakan, “Arca ini meny-
ampaikan tentang komitmen Gereja untuk 
wanita  (dan pasangannya) yang mahu mem-
beri semua sokongan yang mungkin bagi 
mencegah pengguguran atau keputusan men-
gakhiri kehamilan. — media Vatikan

Bapa Suci lantik 21 kardinal baharu, enam dari Asia

Schmalz dan arca Perawan Maria yang 
mengandungkan Bayi Yesus. 



Rasul besar dari  
Jerman ini dila-

hirkan di Wessex, Ing-
geris, antara tahun 672 
dan 680. Ketika masih 
kecil, beberapa orang 
misionari tinggal se-
mentara waktu di ru-
mahnya dan memberi 
pengaruh besar kepada 
Boniface di mana beliau tertarik untuk men-
jadi Paderi. 

Cita-citanya tercapai, Boniface akhirnya 
ditahbis sebagai Paderi. Sri Paus St Grego-
rius II kemudiannya mengutus Fr Boniface 
ke bahagian barat Jerman di mana penduduk 
di situ ramai yang percaya akan dewa-dewi.               
Boniface seorang yang amat berani di mana 
beliau menghentikan kegiatan berhala.

Di mana sahaja Boniface berkhutbah, ramai 
orang bertobat dan sepanjang hidupnya, dia 
mendirikan banyak gereja dan biara.

Pada tahun 732, Bapa Suci yang baharu, 
St Gregorius III mentahbis Boniface sebagai 
Uskup Agung dan memberinya daerah mision 
baharu iaitu Bavaria.

Di Bavaria, uskup yang kudus ini tetap 
mewartakan Khabar Gembira Tuhan dengan 
sungguh-sungguh meskipun ada golongan 
yang tidak menyukainya. Prelatus itu telah dis-
erang oleh sekumpulan perajurit yang ganas.

Fr Boniface tidak mengizinkan para pengi-
kutnya berlawan. Katanya, “Percayalah ke-
pada Tuhan dan Dia akan menyelamatkan 
kita.” Orang-orang barbar itu menyerang dan 
membunuh Boniface. Uskup Agung Boniface 
wafat sebagai martir pada 5 Jun 754.  

Kenali 
Santo Anda 
Sto Boniface 

Uskup dan matir
~ 5 Jun ~

St Barnabas 
~ 11 Jun ~

Meskipun bukan 
salah seorang 

dari kedua belas rasul 
Kristus, Barnabas tetap 
disebut  rasul oleh Sto. 
Lukas dalam kitab Ki-
sah para Rasul kerana 
seperti rasul Paulus, 
Barnabas menerima tu-
gas perutusan khusus 
daripada Tuhan. 

Barnabas adalah seorang Yahudi kelahiran 
pulau Siprus. Namanya adalah Yusuf, tetapi para 
rasul memberinya nama Barnabas, yang bererti 
“anak penghiburan”.

Sesudah menjadi seorang Kristian, St         
Barnabas menjual segala harta miliknya dan 
memberikan wangnya kepada para rasul. 

Barnabas diutus ke kota Antiokhia untuk me-
wartakan Injil. Antiokhia adalah kota ketiga ter-
besar dalam Kerajaan Romawi.

Di Antiokhia-lah para pengikut Kristus. untuk 
pertama kalinya disebut Kristian. Barnabas me-
nyedari bahawa dia memerlukan bantuan dan 
dia teringat Paulus dari Tarsus.

Dia yakin bahawa pertobatan Paulus adalah 
tulus. Barnabaslah yang meyakinkan St Petrus 
dan komuniti Kristian agar menerima Paulus 
untuk bergabung dan berkarya bersama.

Beberapa waktu kemudian, Roh Kudus me-
milih Paulus dan Barnabas untuk suatu tugas 
khusus. 

Mereka menanggung banyak penderitaan. 
Meskipun demikian, pewartaan mereka ber-
hasil memenangkan banyak jiwa bagi Yesus dan 
Gereja-Nya.

Ramai orang percaya melalui pewartaan-
nya, hingga Barnabas digelar Rasul dari Siprus. 
Menurut tradisi, orang kudus yang hebat ini di-
rejam sampai mati pada tahun 61.
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DONTOZIDON, Penampang: “Pengorbanan 
dan Kesyukuran” adalah dua ungkapan yang 
dijelaskan oleh Fr Russell Lawrine dalam ho-
milinya semasa Misa Kudus sempena Pesta 
Kaamatan Paroki St Paul Dontozidon pada 16 
Mei 2022.

Misa Kaamatan yang dipimpin oleh Fr  
Russell jam 10.00 pagi itu tetap mengekalkan 
SOP yang ketat. Turut membantu Fr Russel di 
altar ialah Fr Paul Lo, Fr Joshua Liew dan Fr 
Isidore Gilbert. 

Perayaan Ekaristi didahului dengan tarian 
Sumazau oleh para belia St Paul Dontozidon 
dengan iringan paluan gong. 

Simbolik padi di dalam ‘wakid’ dibawa 
masuk dan diletakkan di hadapan altar, dii-
kuti perarakan para petugas Liturgi dan para 
paderi.   

Fr Russell menjelaskan bahawa, “kita se-
mua adalah pengikut Tuhan yang mempunyai 
latar belakang berbeza dari segi budaya, dan 
usia tetapi kita mempunyai identiti yang sama 
iaitu kita adalah anak-anak Tuhan.” 

Menurut Fr Russell, terdapat dua nilai yang 
membawa erti menyambut Kaamatan ini yang 
dapat dipelajari iaitu pengorbanan dan bersy-
ukur.

“Seperti yang kita semua tahu, melalui ki-
sah lagenda yang diwariskan kepada kita sejak 
turun temurun tentang seeorang gadis cantik 
bernama “Huminodun” yang rela berkorban 
demi menyelamatkan masyarakat masa da-

hulu yang sedang kebuluran.” 
“Dengan daging dan darahnya ditumpahkan 

ke atas tanah, ia telah memulihkan tanah tan-
dus menjadi subur dan menghasilkan tanam-
tanaman. Begitu juga dengan Yesus Kristus, 
yang menderita, sengsara dan wafat di kayu 
salib demi menyelamatkan kita semua,” jelas 
Fr Rusell.

Katanya lagi, “jika Huminodun adalah 
korban yang menyelamatkan melalui tubuh, 
fizikal dari bencana kebuluran, Yesus juga 
adalah korban yang memberikan kita kes-
elamatan dan kehidupan kekal.

“Nilai kedua, kesyukuran yang diraikan bu-
kan sahaja pada masa perayaan sosial sahaja 
tetapi bermaksud bersyukur atas tuaian padi 

sudah selesai diusahakan. 
“Ucapan syukur juga bukan saja untuk hasil 

tuaian padi, tetapi semua jenis tanaman yang 
kita tanam. Rasa syukur ini merupakan salah 
satu respon kita yang perlu ada pada diri mas-
ing-masing sebagai tanda kita menyedari dan 
berterima kasih atas berkat dan rezeki yang 
diterima daripada Tuhan.

Paderi itu juga mengajak umat agar men-
jaga alam sekitar dan bumi kita sesuai dengan 
tema kaamatan Negeri Sabah, “Kaamatan 
Menjiwai Alam Sekitar”.

Dalam kesempatan itu, Fr Paul, Paderi 
Paroki Katedral Hati Kudus, telah menyam-
paikan Sijil Penghargaan kepada empat orang 
Katekis bersara. — Nelson Fernandez, CS 

KRUBONG, Melaka: “Dipanggil Men-
jadi Cahaya Kristus” merupakan tema Pesta          
Kesyukuran Menuai kali ketiga anjuran Pe-
layanan Bahasa Malaysia Vikariat Melaka.

Perayaan itu selamat berlangsung dalam 
suasana sederhana tetapi meriah, setelah dua 
tahun perayaan ini tertangguh akibat pande-
mik Covid-19.

Tema yang dipilih oleh pihak penganjur, 
amat relevan untuk menyemarakkan iman 
di kalangan umat Katolik setelah hampir dua 
tahun, hidup dalam kebimbangan dan putus 
asa.

Seramai 400 umat dari Paroki Our Lady of 

Guadalupe dan Gereja Corpus Christi Kem 
Terendak yang turut serta dalam perayaan 
Ekaristi yang dipimpin oleh Fr Patrick Tyo 
dan Fr John Yoew yang membantunya di altar. 

Dalam homilinya, Fr Patrick menyeru ke-
pada umat untuk selalu bersyukur kepada Tu-
han dalam apa pun keadaan. 

“Rasa syukur ini harus menjadi budaya 
dalam kehidupan kita. Bila kita selalu men-
gucap syukur, kita semakin mengalami cinta 
kasih Tuhan. Ungkapan syukur  juga meru-
pakan tanda kita menjadi cahaya Kristus ke-
pada sesama.”

Paderi itu juga menjelaskan bahawa tema 

Pesta Menuai ini adalah seiring dengan tema 
Keuskupan Melaka-Johor yang merayakan 
Ulang Tahun ke-50.

“Setiap kita dipanggil untuk menjadi terang, 
membawa sinar harapan dan menjadi saksi 
Kristus yang beriman kepada orang-orang di 
sekitar kita,” ujar Fr Patrick. 

Dalam Misa ini, umat berkesempatan 
menyaksikan tarian tradisi dari suku kaum 
Sarawak, Sabah dan tempatan. Mereka teruja 
dan gembira kerana dapat berkumpul bersa-
ma dan berbagi kesaksian iman melalui per-
ayaan kesyukuran tersebut. —Tim Pelayanan                                                                   
Bahasa Malaysia Vikariat Melaka

Dipanggil menjadi Cahaya Kristus 

Meraikan Kaamatan dengan 
iman, menghargai alam sekitar  

LWK promosi nilai-nilai murni dalam budaya KDM 
ST SABINA, Kg Titimboungon, Papar:  
Sempena Perayaan Minggu Tanpa Paderi 
(PMPT) Hari Minggu Paskah Ke Tujuh, 
para ahli Liga Wanita (LWK) St Sabina 
telah berbusana tradisi Kadazan Dusun 

Murut (KDM) yang menunjukkan ke-
banggaan identiti mereka sebagai Orang 
Asal KDM. 

Pengerusi LWK, Pn Milina Nandu 
mengatakan meskipun persiapan dilaku-

kan pada minit terakhir, tetapi persemba-
han tarian tradisi Papar semasa upacara 
persembahan, telah menarik perhatian ra-
mai belia dan kanak-kanak. 

Hari Minggu Paskah ke-Tujuh juga mer-
upakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia 
ke-56 yang bertema, “Mendengar dengan 
telinga hati.”

Katekis Magnus dalam renungannya 
mengatakan dunia sekarang hingar bingar 
tetapi jarang ada yang mahu mendengar. 

Beliau menggalakkan umat yang 
hadir agar “mendengar dengan telinga 
hati”seperti yang diseru oleh Bapa Suci 
Fransiskus, lebih-lebih lagi pada umat 
yang tertindas, miskin dan terabai.



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.

5 Jun, 2022

Pelayanan bukan beban jika kita mengasihi Tuhan
KENINGAU: “Kita mempunyai dua telinga, 
tetapi kita selalu tidak mendengar. Stafanus, 
seorang pengikut Yesus pada masa per-
dana Kristian, terbunuh kerana orang-orang 
mahkamah  menutup telinga mereka,” kata 
Uskup Cornelius Piong semasa memimpin 
Misa Kudus Hari Minggu Paskah Ke Tujuh 
dan Hari Komunikasi Sedunia ke-56 pada 29 
Mei di Dataran Keuskupan Keningau. 

Prelatus itu mengatakan, tragedi Stefanus 
boleh terjadi kepada kita. Apabila kita me-
nutup telinga terhadap panggilan Injil, terha-
dap keperluan orang-orang miskin dan alam 
sekitar, dunia ini boleh ‘mati’.

Turut hadir dalam Misa Kudus ini ialah 
para penyampai radio online Kekitaan FM 
dan ahli-ahli KOMSOS.

Merujuk kepada pembacaan Injil pada 
Hari Minggu itu, Bapa Uskup menyata-
kan Yesus berdoa kepada Bapa untuk para 
murid-Nya pada waktu itu dan juga untuk 
orang-orang sekarang yang percaya kepa-
da-Nya, hasil pemberitaan para murid-Nya 

(Yoh 17:20).
Kepada para penyampai Radio FM yang 

digelar Uskup Cornelius sebagai “penyiar 
Firman Tuhan” dan empat orang penyam-
pai Radio Kekitaan FM yang baharu, Uskup 
Cornelius mengucapkan terima kasih dan 
syabas kepada mereka kerana komited den-
gan pelayanan mereka.

“Memang banyak cabaran dan persiapan 
yang harus dilakukan serta dikorbankan oleh 
para DJ ini. Tetapi jika kita benar-benar men-

gasihi Tuhan, pelayanan itu bukan beban.”
Selepas menyampaikan homili, Bapa 

Uskup Cornelius memimpin Upacara Pelan-
tikan DJ baharu dan Pembaharuan Komit-
men para DJ lama Kekitaan FM.

Empat orang DJ baharu itu ialah  Rose 
Vitus dari Toboh Tambunan, Rachel Cheryll 
Alfred Nadus dari Zon Bingkor, Alice Ben-
edict dari Katedral St Francis Xavier dan 
Walana dari Zon Liau. Mereka mereka akan 
dilatih selama sebulan dan akan mula bersi-

aran pada Julai 2022. 
Mereka akan mengendalikan segmen-

segmen baharu seperti segmen kanak-kanak, 
belia dan banyak lagi.

Pada Hari Komunikasi Sedunia itu, sepa-
tutnya KOMSOS melancarkan aplikasi 
baharu Radio Online Kekitaan FM namun 
terpaksa ditangguhkan atas sebab-sebab 
teknikal. 

Menurut Pengerusi Komisi Komunikasi 
Sosial Keuskupan Keningau dan Penerbit 
Radio Online Kekitaan FM, Didiroy Joneh, 
aplikasi baharu itu sudah ada cuma belum 
dapat dilancarkan kerana masalah yang tidak 
dapat dielakkan. Tarikh pelancaran akan diu-
mumkan kelak. 

Menurut Didi, aplikasi baharu ini lebih 
menarik dan mudah digunakan di mana umat 
dapat mendengar secara live, mendengar fir-
man Tuhan, renungan, kehidupan para santo 
santa serta berita-berita yang dipetik dari 
Mingguan Katolik HERALD serta Catholic 
Sabah.

DONTOZIDON: Keuskupan Agung Kota 
Kinabalu merayakan Hari Komunikasi So-
sial Sedunia ke-56 (WCD) pada 29 Mei lalu 
di paroki St Paul Dontozidon, setelah dua 
tahun tidak meraikan sambutan ini akibat 
pandemik.

Uskup Agung John Wong memimpin Misa 
Kudus sambutan Hari Komunikasi ini yang 
jatuh pada Minggu Paskah ke-tujuh pada 
setiap tahun. Membantunya di altar ialah Fr 
Thomas Madanan, Penasihat Rohani SOC-
COM Keuskupan Agung Kota Kinabalu.

 “Mendengar Dengan Telinga Hati” de-
mikian tema perayaan WCD 2022. Di dalam 
pesannya, Uskup Agung John berkata di za-
man Teknologi Maklumat ini, pengaliran in-
formasi dan berita yang cepat melalui media 
sosial dan televisyen menyebabkan manusia 
tidak lagi berhenti untuk merenung apa yang 
dilihat, dibaca atau dengar lalu mengakibat-
kan kesan yang tidak baik.

“Akibatnya berita-berita yang sedih atau 
yang memerlukan respon tidak dapat dilaku-
kan.

“Tema WCD tahun ini menjemput kita 
untuk berubah. Kita dijemput untuk men-
gubah amalan-amalan ini kepada melihat 
dan mendengar dengan telinga hati, supaya 
kita tahu dan sendiri mengalami situasi 
hidup tersebut dari dekat,” katanya.

Harapannya kepada pelayan-pelayan 
SOCCOM Keuskupan Agung KK, “Dalam 
setiap kegiatan pelayanan anda, cubalah 
mendengar peristiwa atau kejadian dengan 
telinga hati terlebih dahulu.

“Dan kemudian melalui suara ini, (den-
gar) apa Roh Kudus ingin katakan kepada 
para pembaca atau pendengar dalam ke-
jadian ini.

“Kalau anda dapat buat demikian, liputan 
anda pasti membawa kesan yang luar bia-
sa,” kata prelatus itu.

Dia berharap agar mesej tema “Menden-
gar dengan telinga hati” dapat membawa 
satu pembaharuan dalam diri dan pelayanan 
mereka.

Penganjur St Paul dan SOCCOM Keusku-
pan Agung juga menyediakan sudut pamer-

an pada hari tersebut
Mengulas mengenai sambutan WCD, 

Pengerusi SOCCOM Keuskupan Agung, 
Joe Leong berkata kehadiran peribadi Uskup 
Agung John dalam sambutan ini adalah san-
gat signifikan dan bermakna.

“Uskup Agung kita tidak berhenti me-
nyokong acara tahunan SOCCOM yang 
penting ini sejak tahun-tahun yang lalu.

“Oleh itu, kita melihat kehadiran Uskup 
Agung sebagai pengiktirafannya ke atas 
kepentingan peranan komunikasi sosial di 
dalam keuskupan agung kita,” tambahnya.

Beberapa paroki di bawah Keuskupan 
Agung telah menghantar wakil ke perayaan 
termasuk St Paul sendiri, iaitu dari Kepayan, 
Tuaran, Kiulu, Inanam, Penampang, Kota 
Belud, Manggatal, Church of Mary Immac-

ulate Bukit Padang dan Katedral Hati Kudus 
yang akan menjadi tuan rumah sambutan 
WCD pada tahun hadapan.

Nelson Fernandez dari Tim Penganjur 
WCD St Paul gembira diberi peluang men-
jadi tuan rumah tahun ini, “Terima kasih 
kepada Tim SOCCOM Keuskupan Agung 
kerana memberi kami peluang, harapan dan 
keyakinan untuk menganjur sambutan ini.

“Sangat gembira namun gementar juga 
disebabkan masa yang singkat untuk persia-
pan tapi dengan bantuan Roh Kudus, kami 
dapat melakukannya.

Nelson berkata dia gembira kerana Tim 
SOCCOM dari paroki lain dapat hadir pada 
hari tersebut, dan dapat meraikan bersama 
Uskup Agung dan Fr Thomas Madanan. — 
Linda Edward, Catholic Sabah 

l sambungan dari mukasurat BM 3 

Tambahnya lagi, “Adakah kita menyediakan 
jawapan, adakah kita bersedia untuk bercang-
gah, adakah kita benar-benar mendengar apa 
yang dikatakan atau tidak dikatakan? 

Bukan lisan juga sama pentingnya, kita 
harus memahami dengan memberi perhatian 
kepada apa yang diperkatakan. Bahasa tubuh 
kita tidak menipu.

“Hari ini saya berdoa sempena Hari Komu-
nikasi Sosial Sedunia, kita akan menyampai-

kan Firman Tuhan, 
“Firman yang menjadi daging, Firman yang 

telah datang ke dunia dan telah menghadapi 
banyak salah faham. Yesus ditolak, dianiaya, 
dan disalahertikan, namun Dia berdiri teguh, 
menyampaikan misi-Nya dengan membawa 
Berita Sukacita tentang keselamatan kepada 
dunia yang tidak bersedia untuk menerima 
Dia.”

“Sebagai individu yang terlibat dalam bi-
dang komunikasi sosial ini, kita perlu men-
jadi pendengar yang baik. Ramai di antara 
kita mempunyai pendengaran yang sempurna 
tetapi gagal mendengar Firman Tuhan.”

Uskup Agung juga mengongsikan bahawa 
beliau sendiri adakalanya berasa bersalah apa-
bila mendengar orang lain, kurang mendengar  

perjuangan seseorang, kesakitannya, ketidak-
berdayaannya. 

“Semoga Hari Minggu Komunikasi Sosial 
ke-56 ini mendorong kita untuk memperbaiki 
keadaan, mendengar, menyahut dan mencari 
jawaban,” kata prelatus itu.

Dalam ucapan penutup, Fr Richard SJ, 
pentadbir paroki Sts Peter dan Paul, Bant-
ing, mengucapkan terima kasih kepada uskup 
agung dan rakan-rakan  paderi yang turut ser-
ta merayakan Misa pada hari itu. 

Beliau juga mengalu-alukan wakil komuni-
kasi sosial dari pelbagai paroki, dan mereka 
dari saluran media Katolik seperti HERALD, 
SIGNIS (Persatuan Katolik Sedunia untuk 
Komunikasi), Catholics at Home, Daughters 
of St Paul, Trinity, dan Fishermen Integrated. 

Perayaan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-56 di Keuskupan Agung Kota Kinabalu 

Iman timbul dari pendengaran


