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Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan 
yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir ke luar 
dari takhta Tuhan dan takhta Anak Domba itu. 

Di tengah-tengah jalan kota itu, iaitu di seberang-
menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidu-
pan yang berbuah dua belas kali, tiap-tiap bulan 
sekali; dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk 
menyembuhkan bangsa-bangsa. 

Wahyu 22: 1-2 

www.heraldmalaysia.com

KOTA VATIKAN: “Orang-orang Kris-
tian telah lupa bahawa pelayanan 
mendengarkan telah diamanahkan 

kepada kita oleh Dia Sang Pendengar yang 
Baik,” pesan Bapa Suci Fransiskus sempena 
Hari Komunikasi Sedunia ke-56 yang diraya-
kan pada 29 Mei 2022.

Bapa Suci memilih tema, “Mendengar Dengan Telinga 
Hati” kerana menyedari realiti, “kita sedang kehilangan ke-
mampuan mendengarkan orang-orang di sekitar kita, sama 
ada dalam hubungan yang biasa sehari-hari mahupun ke-
tika memperdebatkan isu-isu terpenting dalam kehidupan 
masyarakat.”

Pada masa yang sama, “mendengar” mengalami perkem-
bangan penting dalam bidang komunikasi dan informasi 
melalui pelbagai podcast dan pesan audio yang mengesah-
kan bahawa  “mendengar” sangat penting dalam komuni-
kasi manusia.

Sangti Papa menulis, “Dari tulisan-tulisan dalam Kitab 
Suci, kita mengetahui bahawa mendengar bukan hanya 
bererti menangkap/mendengar suara, tetapi pada dasarnya 
berhubung dengan relasi dialog antara Tuhan dan umat ma-
nusia. 

“Shema Israel (Dengarlah, hai Israel),” (Ul. 6: 4), kata-
kata pembuka dari perintah pertama Taurat, diperjelaskan 
atau dikembangkan oleh Santo Paulus yang menjelaskan, 
“iman timbul dari pendengaran” (lih. Rom. 10: 17).

Sri Paus Fransiskus memetik pesanan seorang ahli te-
ologi Protestan, Dietrich Bonhoeffer yang mengatakan                               
pelayanan pertama kita dalam persekutuan adalah:                                                                     
mendengarkan mereka. 

Tugas paling penting dalam kegiatan pastoral adalah 
“kerasulan telinga” — mendengarkan sebelum berbicara, 
seperti nasihat Rasul Yakobus: “Biarlah setiap orang cepat 
mendengar, lambat berbicara” (1: 19). Memberi sedikit 
waktu untuk mendengarkan orang lain adalah tindakan per-
tama dari amal kasih, tegas Sri Paus. 

Dalam proses sinode ini, mari kita berdoa agar ia menjadi 
kesempatan besar untuk saling mendengarkan. Persekutuan  
bukanlah terjadi oleh pelbagai strategi dan program, tetapi 
dibangun dalam sikap saling mendengarkan antara saudara 
dan saudari. 

Sama seperti dalam sebuah koir, kesatuan tidak menuntut 

keseragaman, kemonotonan, sebaliknya koir lebih merdu 
dengan kepelbagaian dan keragaman suara, polifonia. 

Pada masa yang sama, setiap suara dalam paduan su-
ara bernyanyi sambil mendengarkan suara-suara lain dan 
dalam hubungannya dengan harmoni keseluruhan. 

Harmoni ini dirancang oleh komposer, tetapi realisasinya 
bergantung pada simfoni masing-masing dan setiap suara.

Pada akhir pesannya, Bapa Suci mengatakan, “Dengan 
menyedari bahawa kita berpartisipasi dalam persekutuan, 
kita dapat menemukan kembali Gereja yang simfonis, di 
mana setiap orang dapat ‘bernyanyi’ dengan suaranya 

sendiri, sambil mengalu-alukan atau bernyanyi bersama 
dengan suara orang lain sebagai hadiah untuk mewujudkan 
harmoni keseluruhan yang disusun oleh Roh Kudus. 

Umat boleh membaca pesan penuh Hari Komunikasi So-
sial Sedunia ke-56 Bapa Suci Fransiskus dipautan berikut: 
https://keuskupanbogor.org/2022/03/02/hari-komunikasi-
sosial-sedunia-ke-56-pesan-bapa-suci-paus-fransiskus/ 

atau dalam bahasa Inggeris: https://www.vatican.
va/content/francesco/en/messages/communications/
documents/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.
html. — media Vatikan

Mendengar dengan 
telinga hati 

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus akan mengetuai doa rosari 
untuk keamanan sebagai tanda harapan bagi mereka yang 
menderita akibat peperangan berterusan di Ukraine dan di 
seluruh dunia.

Berita itu diumumkan pada Hari Raya Besar Kenaikan 
Yesus ke Syurga oleh Dewan Kepausan untuk Mempro-
mosikan Penginjilan Baharu.

“Pada akhir bulan berdoa kepada Bonda Maria, Sri Paus 
Fransiskus ingin menawarkan tanda harapan kepada du-
nia, yang menderita akibat konflik di Ukraine dan sangat 
terluka oleh keganasan peperangan yang masih aktif.”

Sri Paus akan memimpin doa rosari, pada hari Selasa, 31 
Mei, jam 6.00 petang waktu Itali, di hadapan patung Maria 
Regina Pacis di Basilika Maria di Roma.

Pelbagai perkumpulan umat mewakili umat beriman 
akan hadir untuk menyokong Bapa Suci.

Sebuah kumpulan penerima Komuni Pertama dan Kris-
ma baru-baru ini yang terdiri daripada kanak-kanak lelaki 
dan perempuan, keluarga dari Komuniti Ukraine di Roma, 
perwakilan dari Belia Marian Ardent (GAM), ahli Kor 
Gendarmerie Vatican dan Pengawal Swiss Kepausan, dan 
tiga paroki di Roma yang bernaung atas nama Perawan 

Maria Ratu Damai, akan menyertai Sri Paus dalam doa 
rosari perdamaian ini.

Sebagai tanda kedekatan dengan rakyat Ukraine dan se-
luruh mangsa peperangan, shrine dari seluruh dunia akan 
menyertai Sri Paus dalam doa rosari ini, mengikut waktu 
Vatikan, secara langsung.

Shrine-shrine tersebut termasuk Shrine Mother of God 
di Ukraine, Katedral Sayidat al-Najat (Our Lady of Sal-
vation) di Iraq; Katedral Our Lady of Peace di Syria;           
Katedral Mary Queen of Arabia di Bahrain serta Shrine 
di Korea, Loreto, Lourdes dan Knock. — media Vatikan 

31 Mei, Bapa Suci pimpin rosari, akhiri perang Ukraine dan seluruh dunia 

Sri Paus Fransiskus berkomunikasi dengan seorang kanak-kanak autisme, Paolo Bonavita semasa sesi audiensi Sri Paus bersama 
umat awam pada 20 Okt 2021 di Vatikan. Gambar: Vatican News. 

Pesan Bapa Suci Fransiskus sempena Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-56 

https://keuskupanbogor.org/2022/03/02/hari-komunikasi-sosial-sedunia-ke-56-pesan-bapa-suci-paus-fransiskus/
https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/communications/documents/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.html


Menamakan keadaan masa sekarang, 
beberapa metafora untuk difikirkan 

Tidak semuanya boleh diperbaiki 
atau diubati, tetapi ia harus di-

beri nama dengan betul. Richard 
Rohr berkata demikian. James Hill-
man mencadangkan sesuatu yang 
serupa semasa beliau menulis ba-
hawa ketika dia mengalami gejala 
paling teruk sedangkan dia tidak 
tahu puncanya.

Apakah pendirian kita semasa 
masa kita berbanding dengan isu 
iman kita kepada Tuhan dan perka-
ra-perkara yang berkaitan dengan 
Gereja?  Adakah kita ini orang pas-
ca-Kristian? Adakah kita menyak-
sikan kematian Tuhan dan gereja 
kita? Atau, adakah iman kita tetap 
teguh dan murni meskipun pelbagai 
kritikan terhadap Gereja dan, wa-
laupun semakin ramai orang tidak 
lagi menghadiri Gereja? 

Apakah Gereja ada kemajuan dari 
segi moral dalam menghadapi isu-
isu seperti perkauman, seksisme, 
dan keadilan sosial secara umum? 
Adakah Gereja kita sedang mati 
atau matang? Dalam dunia sekular 
ini, bagaimana kita memberi nama 
atau keadaan kita pada masa seka-
rang ini? 

Sebagai jawapan, saya hanya in-
gin menawarkan satu siri “metafo-
ra” yang dipetik daripada pelbagai 
penulis dan pemikir terkenal  yang 
cuba memberi nama situasi Kristian 
masa kini.  

Sebahagian daripadanya keliha-
tan bercanggah antara satu sama 
lain, tetapi kita patut mengetahui 
dan memikirkannya. 

Berikut merupakan “metafora-
metafora” tersebut:

1. Iman adalah projek yang         
dibelanjakan! Pada dasarnya, 
itulah pandangan ahli-ahli fikir 
Enlightenment seperti Nietzsche, 
Freud, Feuerbach, dan Marx, yang 
menyatakan bahawa iman dan ke-
percayaan kepada Tuhan adalah 
sesuatu yang akhirnya akan hi-
lang, seperti kepercayaan kepada 
Santa dan Easter Bunny. 

Kepercayaan ini diperlukan un-
tuk satu ketika, tetapi ia tidak lagi 
diamalkan selepas kita matang. 
Bagi pandangan mereka, Tuhan 
dan gereja-gereja pernah wujud 
dalam sejarah, dan ia telah berakh-
ir. Pada hari ini, inilah yang diakui  
(atau ditakuti tetapi tidak diakui) 
oleh jutaan orang.
2. Dunia kita masih belum de-
wasa! Pierre Teilhard de Chardin 
menyatakan iman bukan suatu 
yang dibelanjakan, sebaliknya ia 
berada di peringkat awal. Pada 
pandangan evolusi sejarah dan ke-
percayaan, kita masih belum de-
wasa, kita umpama baharu sahaja 
keluar dari buaian. Masih jauh 
dikatakan iman yang mantap. Kita 
baru bermula! 
3. Umat pasca-Kristian Barat! 
Itulah pandangan Kardinal Joseph 
Ratzinger sebelum menjadi Sri 
Paus. Menariknya, dia tidak per-
nah menegaskannya lagi secara 
eksplisit selepas diangkat men-
jadi Bapa Suci,  iaitu, bahawa du-
nia sekular, khususnya di Amerika 

Utara dan Eropah Barat, kini ada-
lah “pasca-Kristian”.
4. Iman dalam dunia sekular se-
dang mengalami keletihan pada 
masa-masa tertentu! Ini adalah 
imej yang digambarkan oleh 
Thomas Halik. Pada pandangan-
nya, iman dan gereja tidak mati; 
mereka hanya menderita “acedia”, 
“syaitan siang hari”, ini merupa-
kan keletihan yang boleh melanda 
meskipun terhadap seorang yang 
beriman teguh,
5. Kita sedang mengalami kri-
sis imaginasi, bukan iman dan          
kesetiaan. Kepercayaan kita beru-
bah  secara radikal dan imaginasi 
kita tidak terperangkap. Ini adalah 
pandangan ahli falsafah terkenal 
tentang sekulariti, Charles Taylor. 

Baginya, sebagai orang yang ber-
iman hari ini, kita adalah perintis, 
berjuang untuk belajar bagaimana 
untuk hidup di negara (agama) 
yang kita dan orang lain tidak 
pernah diami sebelum ini. Tidak 
hairanlah kita sedang bergelut.

6. Budaya sekular merupakan 
hasil Judeo-Kristian dan kerun-
tuhan budaya di kalangan anak-             
anaknya adalah kesalahan ibu 
bapanya. Ini adalah pandangan 
penulis rohani popular Kathleen 
Norris dan digemakan oleh ahli 
falsafah Yale Louis Dupre. Sep-
erti yang dikatakan oleh Norris, 
jika anda ingin menggambarkan 
hubungan antara dunia sekular 
kita dan agama Kristian, lihat 
bagaimana seorang remaja beru-
sia tujuh belas tahun yang tidak 
mempunyai hubungan dengan ibu 
bapanya. 

Dupre menambah bahawa re-
maja yang hebat bukanlah buruk, 
mereka hanya belum sampai ke 
tahap matang. 
7. Sekulariti adalah fantasi yang 
dimanjakan oleh golongan in-
telek. Bagi manusia biasa, ada 
bisikan ilahi disebalik setiap pintu. 
Dalam kehidupan sebenar, agama 
tidak dapat dielakkan. Ini adalah 
pandangan daripada ahli falsafah 
Perancis, Chantel Delsol.
8. Seperti Yunus, kita berada di 
dalam perut ikan paus. Richard 
Rohr lebih gemar menggunakan 
metafora ini bagi menggambarkan 
situasi Kristian kita pada masa ini. 

Di dalam keraguan dan keke-
liruan kontemporari kita, Tuhan 
membawa kita melalui kegelapan 
ke tempat yang kita perlukan.
9. Visi Kristian di Barat adalah 
sisa penglihatan. Ini daripada 
Walter Kasper. Ideanya: jika se-

seorang dilahirkan buta, dia tidak 
akan mempunyai imej visual ob-
jek luar di dalam dirinya. 

Walau bagaimanapun, jika se-
seorang menjadi buta suatu ketika 
dalam hidup, imej yang pernah 
dilihatnya adalah kekal. Sebagai 
orang Kristian, kita hidup terlalu 
jauh dari imej lampau, dan tidak 
lagi melihat secara langsung den-
gan mata iman.
10. Kita memerlukan “Pili-
han Benedict”, kata Rod Dre-
her. Budaya yang sangat sekular 
menyekat iman kita. Apa yang 
diperlukan untuk menyimpan dan 
memupuknya ialah “pilihan Ben-
edict”. 

Seperti pengasas monastik 
yang hebat, St Benedict, kita yang 
mempunyai iman yang komited 
perlu menarik diri daripada bu-
daya yang menghakis iman kita 
dan menghidupkan iman kita den-
gan cara yang “monastik”, iaitu 
dengan menarik diri dan mem-
bina “biara-biara” baharu bagi 
kita menghidupkan iman kita dan 
membesarkan anak-anak kita. Per-
lahan-lahan, seperti yang pernah 
berlaku sebelum ini, dunia akan 
datang kepada kita untuk mencari 
pertolongan dan makna.
Siapa yang betul? Apakah nama 

terbaik bagi kedua-dua simptom 
kita dan masa kita? Terdapat sesuatu 
untuk difikirkan dalam setiap gam-
baran yang dihuraikan di atas.  — 
Hakcipta Terpelihara 1999-2022 
@ Fr Ron Rolheiser 

Pada Hari Minggu Paskah VII 
ini,  sesudah Hari Raya 

Kenaikan Tuhan Yesus dan men-
jelang Hari Raya Pentakosta yang 
akan datang, dalam Injil Yohanes 
Yesus berdoa untuk masa depan 
umat-Nya, iaitu keinginan-Nya 
agar segenap murid tetap bersatu, 
dan agar semua orang bersatu 
dalam kasih. Kristus hanya akan 
dikenal dan diakui masyarakat, 
apabila murid-murid-Nya saling 
bersatu dan saling mengasihi.

Injil yang baru kita dengar pada 
hari ini adalah sebahagian dari doa 
imamat Yesus bagi murid-murid-
Nya, yang terdapat dalam Injil 
Yohanes 17:1-26. 

Yesus melihat ke masa hadapan  
Gereja, yang akan didirikan-Nya 
dengan bantuan murid-murid-Nya. 
Untuk dapat membangun Gereja-
Nya dan untuk berlangsungnya 
perkembangan pewartaan dan kar-
ya-Nya, Yesus sangat menghenda-
ki adanya persatuan di antara 
murid-murid-Nya, dan agar mere-
ka semuanya selalu saling              
mengasihi. 

Sebab di mana tidak ada kasih, 
di situ tidak ada persatuan. Kerana 
itu bila dalam Gereja, iaitu di anta-
ra warga-warganya tidak ada per-
satuan dan kasih, Gereja akan 
kehilangan kepercayaan dari 

masyarakat
Demikianlah Yesus sungguh 

menghendaki adanya persatuan  
dalam komuniti-komuniti apa pun, 
terutama dalam keluarga. 

Tetapi persatuan yang sangat 
dirindukan oleh Yesus bukanlah 
keseragaman. 

Persatuan sejati mengandung 
suatu kesediaan untuk tetap memi-
liki kasih, meskipun ada perbezaan 
dan ketegangan. Jadi suatu kasih 
yang mampu tetap memelihara 
persatuan yang mendalam! Kasih 
di antara Yesus dan Bapa-Nya, itu-
lah jatidiri atau model kasih yang 
sempurna. 

Kasih Bapa, Putera dan Roh 
Kudus dalam Tuhan Tritunggal 
(Trinitas) merupakan model semua 
komuniti, khususnya untuk persat-
uan dalam keluarga dan kehidupan 
bersama dalam hidup membiara.

Bila kita menghayati kasih 
dalam hidup bersama, kita ikut 
mewartakan perintah dan pesan 
utama Yesus, iaitu perintah kasih! 
Itulah sebabnya mengapa dalam 
Gereja Perdana orang-orang berka-
ta: “Lihatlah, betapa mereka (pen-
ganut Kristus) saling mengasihi!” 

Salah satu contoh keprihatinan 
Kristus atas hancurnya persatuan 
dalam kasih terbukti dalam ter-
jadinya perpisahan di antara tiga 

agama, yang semuanya bersumber 
dari Abraham yang satu dan sama: 
agama kaum Yahudi, kaum 
Kristian dan kaum Muslim. 

Dan yang lebih menyedihkan 
lagi ialah terjadinya perpisahan di 
antara kaum Kristian sendiri, 
Katolik dan Protestan, padahal 
kedua-duanya percaya dan mengi-
kuti Yesus yang satu dan sama. 
Bila kita sendiri terpisah-pisah, 
maka Gereja iaitu kita semua 
kehilangan kesediaan masyarakat 
untuk mahu menerima pewartaan 
Kristus! 

Maka keinginan serta usaha 
untuk bersatu lagi, antara lain mel-
alui gerakan ekumenis, itulah inti-
sari doa imamat Yesus yang diung-
kapkan dalam Injil Yohanes hari 
ini. 

Menjadi dan hidup sebagai 
orang Kristian tetapi tidak bersikap 
ekumenis untuk bersatu kembali 
sebagai Gereja Kristus yang hanya 
satu dan penuh kasih, bukankah ini 
suatu kontradiksi atau menentang 
pendirian keyakinannya sendiri 
sebagai umat Kristian? 

Begitu juga pertentangan umat 
Kristian dalam komuniti dan kelu-
arga, sungguh bertentangan dengan 
kehendak Yesus.

 Dalam Injil Yohanes hari ini 
Yesus juga mohon kepada Bapa-

Nya, agar kasih Tuhan Bapa kepa-
da-Nya juga diberikan kepada 
murid-murid-Nya. Yesus tidak 
mahu bahagia sendirian, Dia 
menghendaki agar murid-murid-
Nya ikut mengalami kebahagiaan 
yang dialami-Nya sendiri: iaitu 
kasih Tuhan. 

Yesus ingin agar kita ikut baha-
gia bersama diri-Nya. Yesus sung-
guh ingin agar kita mengenal 
Bapa, dan agar Bapa mengenal 
kita. Yesus menghendaki agar kita 
dan Tuhan saling mengenal. 

Tetapi menurut Kitab Suci men-
genal bukanlah sekadar mengeta-
hui, melainkan bererti mengalami 
kehadiran Tuhan yang hadir dalam 
dirinya, sebagai kasih kepada sesa-
ma, komuniti, khususnya dalam 
keluarga.

Yesus berdoa kepada Tuhan 
Bapa, agar mereka menjadi satu 
seperti Dia dan Bapa adalah satu. 
Uniti dan Trinitas, Kesatuan/
Persatuan dan Tritunggal, itulah 

gambaran tentang hubungan atau 
persekutuan di antara tiga Peribadi 
Ilahi: Bapa, Putera dan Roh. 

Yesus sebagai putera Tuhan, 
dalam hidup, ajaran dan perbuatan-
Nya menunjukkan kasih Tuhan 
Bapa kepada kita. 

Sebagai manusia Ia didampingi 
oleh Roh Kudus. Ketiganya tidak 
pernah terpisah dalam persatuan 
dan kasih. Kesatuan atau persatuan 
ketiga-tiga Peribadi Ilahi itu tidak 
terpisah, sebab berlandasan pada 
kasih.

Persatuan dan kasih Tritunggal 
Bapa, Putera dan Roh Kudus, ada-
lah model kehidupan setiap komu-
niti Kristian, khususnya keluarga. 
Untuk pelaksanaan hidup menurut 
model itu, dituntut kesediaan war-
ga-warganya untuk hidup bersama 
untuk selalu bersatu dan saling 
mengasihi. 

Walaupun harus diperjuangkan, 
namun akan diatasi dengan kegem-
biraan cinta. — iman katolik

HARI MINGGU PASKAH KE-7 (C)
KISAH PARA RASUL 7:55-60

WAHYU 22:1214.16-17.20
INJIL YOHANES 7:20-26

Membangun komunikasi dengan Bapa
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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: Sebagaimana diketahui dalam untaian 
doa Rosari, ada empat peristiwa iman. Apakah kita 
boleh mendaraskan Rosari di luar empat peris-
tiswa tersebut? Jika boleh bagaimana cara men-
daraskannya dengan tepat?

Jawaban: Untuk menjawab pertanyaan ini, boleh di 
bezakan antara “berdoa Rosari” dan “berdoa dengan 
menggunakan Rosari”. 

Berdoa rosari merujuk kepada tradisi doa Katolik 
untuk menghormati Bonda Maria melalui pengulan-
gan doa Salam Maria, didahului doa Bapa Kami, 
ditutup doa Kemuliaan, dan disertai dengan meditasi 
atas misteri-misteri hidup Kristus dan Maria.

Sejak abad pertengahan doa ini sudah dibuat seba-
gai pengganti popular untuk liturgi ibadat harian. 
Awalnya hanya terdapat tiga misteri, sehingga dalam 
lingkaran Rosari seluruhnya terdapat 150 Salam 
Maria, seperti jumlah Mazmur (bdk. KGK 2678, 
2708 dan 1674). 

Kemudian pada 16 Oktober 2002, Sri Paus 
Yohanes Paulus II dalam Surat Apostolik Rosarium 
Virginis Mariae (RVM), menambah satu misteri 
lagi, iaitu Misteri Terang untuk mengontemplasikan 
hidup Yesus dari peristiwa pembaptisan hingga 
Perjamuan Terakhir, saat didirikannya Ekaristi.

Jenis kedua merujuk kepada pelbagai cara doa 
Katolik lainnya dengan menggunakan untaian 
Rosari. Di sini Rosari boleh dibandingkan dengan 
“tasbih” dalam tradisi agama lain, di mana dalam 
berdoa jari bergerak di antara biji-biji sambil men-
daraskan sebuah doa pendek. 

Khususnya dalam tradisi Gereja-gereja Timur dan 
Orthodox, gaya doa meditatif ini dikenali dengan 
nama “doa hati”, “doa batin” atau “doa Yesus”. 

Jumlah biji dalam untaian juga bervariasi; ada 
yang 33 (sesuai umur Yesus), 50 dst. Yang didaras-
kan berulang-ulang bukan doa Salam Maria, melain-
kan nama Yesus. 

Misalnya: “Tuhan Yesus kasihanilah kami, orang 
berdosa.” Biasanya peristiwa Yesus tidak direnung-
kan secara khusus, kerana perhatian untuk Yesus 
sudah bersamaan pendarasan doa tersebut. Dewasa 
ini ada cukup banyak variasi doa Rosari semacam 
ini: misalnya Rosari Pembebasan atau Rosari 
Kerahiman Ilahi.

Apakah umat boleh merenungkan misteri hidup 
sendiri ketika berdoa Rosari selain keempat misteri 
di atas? 

Tentu saja tidak ada larangan. Rosari termasuk 
doa devosi yang berbeza dari doa liturgi. Dalam doa 
Rosari, kita mempunyai kebebasan untuk menam-

bahkan apa yang baik. Terutama untuk jenis yang 
kedua di atas, kita boleh berhenti pada biji Rosari 
yang besar untuk hening merenungkan hidup kita 
sendiri, sebelum kita lanjutkan lagi untuk mendaras-
kan nama Yesus.

Namun, pada Rosari jenis pertama, sebaiknya 
meditasi atas peristiwa keselamatan tidak dihilang-
kan begitu saja. Kalau mahu, kita boleh mengga-
bungkannya, misalnya setelah menyebut misteri, 
sebelum doa Bapa Kami, kita boleh hening sejenak 
untuk merenungkan hidup kita. 

Bandingkan saat kita mengajukan ujud-ujud doa 
sesudah penyebutan misteri keselamatan. Malahan 
kita boleh menambahkan atau menggantikan ujud 
ini dengan peristiwa hidup, yang sudah kita per-
siapkan sebelumnya, sehingga hidup kita pun disatu-
kan dengan peristiwa keselamatan Yesus itu.

Intinya mengambil peristiwa hidup sebagai  
renungan boleh-boleh saja, tetapi hendaknya tidak 
menjadikan kita hanya fokus pada diri kita sendiri. 
Dalam doa apapun, pusat doa bukanlah diri sendiri, 
melainkan Tuhan dan misteri Sabda Keselamatan-
Nya. Itu sebabnya secara istimewa doa Rosari dise-
but Yohanes Paulus II sebagai “compendium Injil” 
(ringkasan Injil, lih. RVM 18). — Gregorius 
Hertanto MSC, Hidupkatolik.com
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Bolehkah mendaraskan Rosari di luar empat misterium? 

TAIPING: Pada 30 April, para perwakilan dari 
sembilan buah paroki berhimpun di Gereja Ka-
tolik Taiping untuk menyaksikan proses laporan          
sinodal. Uskup Sebastian turut hadir untuk men-
erima laporan dan merayakan Misa Kudus.

Dalam perhimpunan itu, Fr Simon Anand, yang 
mengetuai pasukan pre-sinodal di Perak, melapor-
kan bahawa daripada maklum balas yang diterima, 
terdapat 17 perkara yang menonjol. Tiga perkara 
yang teratas dalam senarai ini ialah:
 Semangat kekitaan

 Pembentukan katekis
 Penginjilan dan Penginjilan semula
Fr Jude Miranda, yang merupakan pengerusi 

Tim  Sinodal Keuskupan, memudahcara sesi ring-
kas penerimaan dan pemilikan laporan tersebut 
dengan menyatakan laporan itu menunjukkan sa-
hutan kita terhadap seruan Sri Paus dan kita adalah 
umat Tuhan untuk merealisasikannya. 

Fr Simon Labrooy dalam sesinya menjelaskan, 
“Kita biasanya memikirkan bahawa Gereja se-
dang dalam Misi, dan kita adalah sebahagian dari-
padanya. Tetapi sudah tiba masanya untuk berfikir 
bahawa KITA-lah yang sedang menjalankan misi 
dan Gereja adalah sebahagian daripadanya.”

Umat Tuhan yang berjalan 
bersama menuju kerajaan Syurga 

BUKIT MERTAJAM: Perayaan Sinodal pering-
kat Dekaneri Utara diadakan pada 2 Mei di Basi-
lika Minor Sta Anna.

Dekaneri Utara merupakan paroki-paroki yang 
menaungi gereja-gereja Katolik di Perlis, Kedah, 
Kelantan dan tanah besar Pulau Pinang.

Uskup Sebastian Francis, dalam ucapan pem-
bukaannya, mengingatkan amat penting bagi 
umat untuk mendengar Roh Kudus dan sesama.

Fr Jude Miranda yang berkongsi tentang si-
kap mendengar dan berdialog adalah sebahagian 

proses sinodal, menjelaskan, “Perjalanan dan 
proses ini adalah berkat kerana kita semua adalah 
sebahagian daripadanya. Kita: uskup, paderi dan 
orang awam — adalah umat Tuhan yang berjalan 
bersama menuju Kerajaan Tuhan,” katanya.

Peter Loo yang membentangkan laporan   
sinodal paroki Dekaneri Utara menyatakan 
hampir 39 peratus daripada 13,670 umat, telah 
mengambil bahagian dalam proses itu.

Pemimpin-pemimpin paroki juga diberi pelu-
ang untuk berdialog dan mengemukakan kepri-

hatinan mereka mengenai laporan-laporan pada 
hari itu. 

Ke mana hala tuju kita? Soalan ini dijawab oleh 
Fr Simon Labrooy, di mana beliau menyatakan 
dua hal penting: Tindakan  dan Sikap. Tindakan 
adalah proses dari peringkat paroki sehingga ke 
Vatikan manakala Sikap adalah yang mendorong 
kita untuk meneruskan perjalanan sinodal.

Perhimpunan bagi Dekaneri Utara diakhiri 
dengan Perayaan Ekaristi penutup dipimpin oleh 
Uskup Sebastian

PULAU PINANG: “Vade mecum! Mari berjalan 
dengan saya,” ucap Uskup Sebastian Francis dalam 
ucapan perasmiannya semasa Sambutan Pra-
Sinodal Dekaneri Pulau Pinang yang diadakan di 
Gereja Immaculate Conception pada 8 Mei. 

Katanya lagi, “Semasa kita mengambil bahagian 
dalam proses sinodal ini, kita harus mendengar satu 
sama lain, mendengar firman Tuhan, Roh Kudus, 
dan harapan serta aspirasi sesama.” 

Dalam ucapan pembukaannya, Fr Jude                   
Miranda  menyebut bahawa Proses Sinodal adalah 
masa dialog dan mendengar di peringkat tempatan. 

Setiap paroki kemudian menyampaikan sintesis 
mereka iaitu harapan, impian, visi dan nubuat  Ger-
eja yang lebih sinodal kepada Uskup  Sebastian. 

Msgr Aloysius Tan yang membentangkan sinte-
sis maklum balas Dekanari Pulau Pinang berdasar-
kan tiga tema utama — Persekutuan, Partisipatif 
dan Misi.

Bagi ‘Persekutuan’, maklum balas yang           
diterima mencadangkan agar lebih banyak per-
himpunan diadakan, memupuk semangat saling 
hormat menghormati dan prihitan. 

Untuk merealisasikan Gereja yang ‘berpatisi-
patif’, umat memberi cadangan agar lebih ramai 
yang dilibatkan dalam membuat keputusan di 
peringkat paroki. Bagi ‘Misi’, diperlukan untuk 
bertindak balas terhadap tanda-tanda masa dan 

misi juga harus melangkaui luar paroki. 
Pada akhir sesi,  Fr Simon Labrooy menjelas-

kan apa yang akan berlaku selepas proses sinodal 
ini. 

Katanya, “Gereja memerlukan sikap umat 
yang  ‘mencari’. Kita perlu menjadi orang yang 
berdialog, terbuka kepada penyembuhan dan 
pemaaf serta menjadi seorang yang berani untuk 
MENDENGAR.

Dekaneri Perak 

Fr Simond Anand sedang membentangkan salah 
satu laporan sinode daripada peserta. 

Dekaneri Utara

Uskup Sebastian Francis PULAU PINANG: Selesainya 
proses sinodal yang berlangsung 
di setiap paroki disambut dengan 
sambutan pra-sinodal peringkat 
dekanari di Keuskupan Pulau 
Pinang. 

Matlamatnya bukanlah untuk 
memberikan pengalaman se-
mentara atau sekali sahaja ten-
tang sinodal sebaliknya, mem-
beri  peluang kepada seluruh 
umat Tuhan untuk memperteguh 
perjalanan bersama dan berja-
lan ke arah Gereja yang lebih          
sinodal dalam jangka panjang.

Biarpun menghadapi cabaran 
kawalan pergerakan dan 
halangan komunikasi berse-
muka, pasukan pra-sinodal                                                               
peringkat dekanari, dengan 
penuh semangat tetap meran-
cang dan melaksanakan proses 
mendekati penganut Katolik, 
termasuk bukan Katolik, berpan-
dukan satu set soalan sebagai sa-
rana, untuk berdialog.

Menggunakan borang soalan 
dalam talian, chatbot, pertemuan 
dalam talian, temu bual telefon 
dan interaksi bersemuka yang 
terhad, semua respon yang diper-
olehi kemudiannya dirumuskan 
dalam Laporan Dekaneri. 

Tidak semua Katolik men-
jawab soalan, tetapi ini adalah 
pembukaan langkah yang besar. 

Seperti kata Uskup Sebastian 
Francis, usaha ini merupakan 
benih yang akan bertumbuh pada 
masa hadapan dan proses sinodal 
ini adalah daripada Tuhan serta 
ia akan terus kekal. 

Dekaneri Pulau Pinang
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Sahabat kecil Yesus

Dan Aku telah memberikan kepada mereka _________, yang Engkau 

_____________   ___________-Ku  supaya mereka menjadi satu,  

____________ seperti _____________ adalah satu Aku di dalam mereka 

dan ____________________di dalam ____________   supaya mereka 

sempurna menjadi __________ agar  ___________ tahu, bahawa Engkau 

yang telah  ____________ Aku   dan bahawa Engkau _________ mereka, 

sama ___________  Engkau mengasihi Aku. 
(Yohanes 17:20-22) 

Warnakan penanda 
buku di bawah. 

Lekatkan pada kertas        
manila dan gunting. 

Pilih jawaban yang betul pada gambar di atas dan isi tempat kosong di bawah. 

Hello adik-adik, 

Apa khabar? Semoga 
a d i k - a d i k  s i h a t 
sejahtera bersama 
keluarga.
Adik-adik, Yesus 

da l am In j i l  pada 
h a r i  M i n g g u  i n i         
mengatakan bahawa 
Dia berdoa untuk para 
pelayan Tuhan dan 
semua yang percaya 
kepada-Nya  aga r 
menjadi SATU.
Ada banyak kebaikan 

jika kita semua bersa-
tu dan bekerjasama. 
Kita akan dapat meng-
gelakkan tragedi yang 
membawa kesengsara-
an  dan  kemat i a n        
seperti pergaduhan 
dan peperangan.
Untuk bersatu, ia 

memerlukan usaha dan 
kerendahan hati. Jika 
kita lihat, di sekolah 
ataupun di dalam bilik 
darjah, kita mempun-

yai rakan dari pelbagai 
bangsa dan agama. 
Dari segi fizikal, ada 

yang tinggi, rendah, 
kurus dan sederhana. 
Baga imana untuk 

bersatu jika ada di 
antara rakan kita yang 
tidak sependapat den-
gan kita? Terlalu nakal 
atau jahat? 
Ad i k-ad i k  bo l eh 

bermula daripada diri 
sendiri. 
Adik-adik boleh ter-

lebih dahulu menunjuk-
kan kebaikan misalnya 
menghormati orang 
lain, mendoakan orang 
la in, merendahkan 
diri, mengampuni dan 
menunjukkan tindakan-
tindakan belas kasihan 
agar orang lain yang 
melihat perbuatan dan 
percakapan adik-adik, 
turut merasai kehadi-
ran Yesus.

Salam sayang
Auntie Melly 

Warnakan gambar 
ini dan mari menjaga 
bumi dengan 
mengamalkan kitar 
semula, jangan 
membazir makanan 
dan menggunakan 
bahan-bahan yang 
mesra alam.

Cari benda tersembunyi pada kapal Nabi Nuh. 

Minggu Laudato Si’ dirayakan pada 22-29 Mei. Laudato Si’ ialah 
ensiklik atau dokumen yang ditulis oleh Bapa Suci Fransiskus 

yang mengajak kita untuk menjaga ciptaan Tuhan. 

Bahagian-bahagian 
bumi yang paling 
dalam ada di 
tangan-Nya..

puncak gunung-gunung 
pun kepunyaan-Nya...

(Mazmur 95:4)
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BUNDU TUHAN : “Temui Jalan 
Menuju Panggilan Sebenar 
Anda” merupakan tema Kem 

Kesedaran Panggilan yang diadakan 
secara bersemuka di Pusat Retreat 
Bundu Tuhan (BTRC) dari 1 – 3 Mei.

Kem ini merupakan inisiatif pertama 
anjuran Tim Promosi Panggilan di bawah 
Keuskupan Agung Kota Kinabalu setelah dua 
tahun tertangguh akibat penularan virus         
Covid-19. 

Fasa peralihan endemik bermula 1 April 
lalu menjadi khabar gembira bagi kita semua 
di mana ianya membolehkan kehidupan nor-
mal kembali dan dapat merealisasikan Kem 
Kesedaran Panggilan tahun ini setelah peran-
cangan awalnya mahu dilakukan secara maya. 

Jawatankuasa penganjur yang terdiri dari-
pada perwakilan dari pelbagai kongregasi 
religius (Franciscan Sisters of the Immacu-
late Conception/FSIC), Good Shepherd Sisters 
(RGS),  Daughters of St. Paul (FSP), Brothers 
of St. Gabriel (SG), the Clerical Society of the 
Most Holy Trinity (SST),  Order of Friars Minor 
(OFM),  the Order of Friars Minor Capuchin 
(OFMCap), the Piarist Fathers (Sch.P) and  
Marist Teaching Brothers (FMS), telah ber-

temu secara maya melalui platform Zoom 
bagi persiapan kem  tersebut  dari awal  bulan 
Januari lagi.

Pendaftaran secara maya dilakukan pada 
minggu pertama bulan April.  Ia telah menarik 
minat seramai 56 orang peserta (33 peremp-
uan dan 23 lelaki), yang berasal dari pelbagai 
paroki Keuskupan Agung Kota Kinabalu dan 
beberapa orang daripada Keuskupan Kenin-
gau. 

Selain itu, seramai 24 orang religius telah 
menghadiri Kem tersebut untuk bersama 
dengan peserta.

Pada 1 Mei, para peserta datang untuk 
mendaftarkan diri. Fr. Robert Dalusung, 
Sch.P., dari Manila, memimpin  Misa Pembu-
kaan jam 5.00 petang. 

Fr Robert mengingatkan para peserta ba-
hawa Tuhan sendirilah yang telah menjemput 
dan memimpin mereka ke Kem Kesedaran 
Panggilan agar mereka dapat mendengar-
kan Dia dengan lebih teliti dan menemui ke-
hendak-Nya dalam hidup mereka.

Selepas Misa, Br. Thomas Paul,SG., 
pengerusi Majlis Religius Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu, bagi pihak jawatankuasa pen-
ganjur, mengalu-alukan kedatangan peserta 
ke BTRC. 

Sesi ceramah dan aktiviti yang disedia-

kan sepanjang kem itu termasuk: Pujian dan 
Penyembahan, Ice Breaking, Harapan saya, 
Panggilan Kekudusan, Kehidupan berkomu-
niti, Video tentang Karisma dan Kerohanian, 
Kisah Panggilan Saya, Forum terbuka  dan Dis-
cernment Process. 

Para penceramah terdiri daripada kalangan 
para religius dari jawatankuasa penganjur itu 
sendiri.

Perkongsian kumpulan diadakan selepas 
setiap sesi dengan beberapa soalan renungan 
yang disediakan oleh setiap penceramah. 

Berdasarkan maklum balas yang diterima, 
para peserta mendapati perkongsian kumpu-
lan sangat memperkaya. 

Selain daripada mempunyai ruang untuk 
berkongsi di kalangan rakan dalam kumpu-
lan kecil dan mendengar antara satu sama 
lain, perkongsian itu juga membantu mereka 
memahami  sesi yang telah diberikan dengan 
lebih baik dan mudah untuk diaplikasikan se-
cara peribadi.

Kem Kesedaran Panggilan ini memberikan 
peluang  kepada para peserta untuk mengala-
mi dan melihat sekurang-kurangnya sebaha-
gian kecil cara kehidupan religius. 

Mereka diperkenalkan bagaimana cara reli-
gius berdoa dengan menggunakan Ibadat Ha-
rian (Divine Office) serta amalan religius yang 

lain seperti  Adorasi Sakramen Mahakudus 
dan merayakan Ekaristi setiap hari.

Kem Kesedaran Panggilan itu dijalankan  
dalam suasana yang serupa dengan kehidu-
pan komuniti, salah satu ciri penting  dalam 
panggilan sebagai religius. 

Kem ini ditutup dengan perayaan Ekaristi 
yang dipimpin oleh Uskup Agung John Wong, 
pada 3 Mei. 

Dalam renungannya, dia berkongsi  serba 
sedikit tentang perjalanan panggilannya 
sendiri. 

Dia mengingatkan setiap peserta tentang 
pentingnya memupuk hubungan yang lebih 
erat dengan Tuhan dalam doa dan mencabar 
mereka untuk berani menyahut panggilan-
Nya sambil meyakinkan mereka, “Tidak kira 
apa kongregasi pun yang kamu sertai, kita 
tetap melayani Tuhan yang sama, jadi jangan 
takut, berilah peluang kepada diri kamu men-
jadi alat untuk digunakan oleh Tuhan”.

Sr. Terry, FSIC., selaku koordinator Kem Kes-
edaran Panggilan 2022, berterima kasih ke-
pada semua yang terlibat dalam penganjuran 
Kem Kesedaran Panggilan. Sr. Terry  berharap, 
melalui Kem ini, semua peserta secara beran-
sur-ansur, dapat mengenal pasti panggilan 
sejati mereka. — Bibiana T. Densia 

BUTTERWORTH: Pada 14 Mei, kira-kira 100 
belia dari Dekaneri Utara berhimpun di Gereja 
Nativity of the Blessed Virgin Mary (NBVM) 
sempena PDYD 5 yang bakal berlangsung 
pada Oktober 2022. 

Perhimpunan bertema “Care for Creation” 
bertujuan untuk menyemai kesedaran dan per-
tobatan ekologi selaras dengan ensiklik Lauda-
to Si’ karya Sri Paus Fransiskus. 

Dimulakan dengan sesi pujian dan                       
penyembahan dan Ice Breaker, Sdri Magda-
lene Chiang dalam sesi pertama, “Penjagaan 
Penciptaan” memperkenalkan belia tentang 
kisah penciptaan (Kej 1,2, 3, Mat 20 dan 
Mazmur 148) agar para peserta dapat menjaga 
ciptaan melalui sikap dan tingkah laku mereka. 

Terdapat tiga bengkel diadakan bagi mem-
perkenalkan kepada peserta beberapa cara 

praktikal menjaga alam. Pengurusan sisa ma-
kanan memberikan lima cara mudah bagi 
menggelakkan pembaziran makanan serta 

kesedaran kesan buruk pembaziran makanan 
terhadap alam.  Bengkel kedua, bengkel mem-
buat sabun memberi peluang kepada belia 

membuat sabun dengan menggunakan bahan 
dan herba semula jadi. Dalam bengkel ketiga, 
membuat eco brick (bata mesra alam) dengan 
menggunakan botol dan plastik terbuang untuk  
membuat pagar, perabot dan sebagainya serta 
mengurangkan pembuangan plastik.

Crietel Philip, penyelaras PDYD 5 berharap 
sambutan peringkat Deaneri akan meny-
emarakkan semangat belia untuk melindungi 
ciptaan. 

Crietel juga menjelaskan beberapa siri samb-
utan PDYD 5 peringkat Dekaneri akan diada-
kan di Perak dan akhirnya ke Dekanari Pulau 
Pinang dengan membawa Salib Belia, imej 
Santa Perawan Maria dan Sri Paus Yohanes 
Paulus II, pengasas Hari Belia Sedunia. 

Perayaan ini diakhiri dengan perkongsian 
iman dan harapan para peserta PDYD 5.

Persiapan PDYD-5, belia Dekaneri Utara prihatin ekologi 

56 orang muda teroka jalan 
menuju panggilan sejati 
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KYIV: Uskup Agung Paul                
Richard Gallagher, Setiausaha Va-
tikan untuk Hubungan dengan Ne-
gara, merumuskan misinya semasa 
mengunjungi Ukraine: “Rakyat 
Ukraine benar-benar orang yang 
terluka dan pada masa yang sama 
sangat berani, sangat tekad: kita 
tidak boleh acuh tak acuh terha-
dap penderitaan orang-orang hebat 
ini… Kita harus memperbaharui 
komitmen kita untuk menyelesai-
kan konflik melalui dialog diploma-
tik dan politik.”

Berbicara dalam bahasa Itali, 
Uskup Agung Gallagher menjelas-
kan pentingnya semangat ekumeni-
kal dalam membangun kembali 
perdamaian Ukraine di masa depan.

Dia menjelaskan bahawa pada 
masa seperti ini, di negara mana 

pun, “ada juga bahaya persaingan 
yang mulai tumbuh, dan kebencian 
satu sama lain”.

Beliau menjelaskan setiap orang 
tetap teguh bertekad untuk bekerja 
“demi kesatuan negara, badan poli-
tik negara, kesatuan umat Kristian, 
kesatuan Gereja Katolik, kesatuan 
dengan agama-agama lain, jangan 
sesekali mensia-siakan usaha ini 
dengan pertelingkahan.” 

Uskup Agung Gallagher kemu-
dian berbicara tentang keberanian 
seorang paderi Ortodoks di Bu-
cha, yang menceritakan hari-hari 
yang mengerikan ketika Rusia 
menceroboh Ukraine, di mana beli-
au melihat ada mayat di mana-mana 
serta meminta agar mayat-mayat itu 
dikebumikan. 

“Di beberapa tempat di Ukraine, 

ada tempat yang berkeadaan se-
makin pulih, tetapi mereka tetap 
terluka dan banyak mengalami 
penderitaan serta kehilangan,” ujar 
prelatus itu. 

Uskup Agung Gallagher                 
mengatakan, dia dan rombongan-
nya cuba berbicara dengan orang-
orang yang terluka ini dengan 
mendengar, memberi isyarat sokon-
gan dan doa. 

Uskup Agung Gallagher mene-
kankan bahawa pemulihan dan pe-
nyembuhan rakyat Ukraine bukan-
lah sesuatu yang dapat dilakukan 
oleh manusia sendiri. 

Kita benar-benar memerlukan 
perjumpaan dengan Kristus yang 
menyembuhkan luka kita. Ukraine 
harus berjalan sedikit seperti Maria 
Magdalena di taman untuk bertemu 

dengan Kristus yang bangkit. Han-
ya ini yang dapat mengeringkan air 
mata orang-orang ini. Saya yakin 
bahawa ketika anda melihat orang-
orang yang terluka ini, pasti ada 
semangat solidariti dan iman yang 
besar.”

Uskup Agung Gallagher yang 

sempat bertemu dengan pemimpin-
pemimpin Ukraine menyatakan 
para pemimpin itu berterima kasih 
kepada Gereja yang banyak mem-
beri bantuan kemanusiaan dan me-
nepati janji dalam membantu me-
menuhi keperluan Ukraine dengan 
sedaya upayanya. — media Vatikan 

Mewakili Sri Paus ke Ukraine, Uskup 
Agung bertemu orang-orang yang terluka 

Peranan wanita penting dalam 
mengubah dunia dan iklim 

VATIKAN:  Sri Paus Fransiskus 
menyertai pelancaran Gerakan 
Antarabangsa Scholas Occur-
rentes, bersama dengan penyanyi 
U2 Bono Vox. 

Usaha itu adalah bagi memper-
juangkan peluang pendidikan ke-
pada kaum wanita. Acara tersebut 
berlangsung pada 19 Mei di Uni-
versiti Kepausan Urbaniana.

Sejak awal, Scholas telah men-
jadi jaringan sekolah di seluruh 
dunia yang memiliki keperhati-
nan khusus kepada mereka yang 
paling memerlukan. 

Scholas Occurrentes misalnya 
dapat dilihat dalam projek pen-
didikan khusus untuk kanak-
kanak di daerah miskin di kota 
Buenos Aires, Argentina atas ini-
siatif Kardinal Jorge Mario Ber-
goglio, atau Sri Paus Fransiskus. 

Bono, penyanyi terkenal dari 
kumpulan U2, menjadi bin-

tang tetamu dalam pelancaran 
ini. Dalam kesempatan itu, be-
liau dan Bapa Suci menekan-
kan  pentingnya mendidik anak                  
perempuan.

“Pendidikan untuk kanak-
kanak perempuan adalah kekua-
tan ampuh dalam memerangi 
kemiskinan ekstrem. Dan pada 
pendapat saya, mereka juga 
mempunyai perananan penting 
untuk mengubah dunia dan peru-
bahan iklim,” ujar Bono.

Pada malam Khamis itu juga, 
pemain bola sepak terkenal dari 
Brazil, Ronaldinho, bersama Sri 
Paus Fransiskus, mengumumkan 
bahawa pertandingan bola sepak 
untuk perdamaian akan diadakan.

Pertandingan ini dibuat un-
tuk mengenang mendiang Diego 
Maradona, seorang legenda bola 
sepak terkenal. Pertandingan ini 
akan berlangsung pada 10 Ok-

tober 2022 di Stadium Olimpik 
Roma. 

Juara Dunia 2002 itu datang 
bersama Dani Alves, pemain 
Barcelona, dan Maximiliano 
Rodríguez, pemain Piala Dunia 
Argentina.

Dalam pertemuan itu, seorang 
pemuda bertanya bagaimana se-
harusnya Scholas membantu me-
nerapkan Laudato siʼ di dunia. 
Jawab Sri Paus, agar Laudato siʼ 
memiliki kekuatan yang nyata, ia 
perlu  perjuangan dan berani am-
bil risiko!” 

Sri Paus juga mengatakan 
bagaimana wanita dan Scholas 
dapat menjadi sangat kuat dalam 
melindungi Rumah Bersama kita. 
Wanita  tahu lebih banyak ten-
tang harmoni berbanding lelaki.  
Scholas, yang dianjurkan dengan 
cara ini, mampu mewujudkan 
harapan ini! — media Vatikan 

Saya doakan kalian setiap hari, 
pesan Bapa Suci kepada China 
TAKHTA SUCI: Pada akhir Re-
gina Coeli, 22 Mei, Sri Paus Fran-
siskus mengenang Perawan Maria 
yang Terberkati, Penolong Umat 
Kristian dan mengundang Gereja 
untuk bersatu dalam doa dengan 
umat Katolik China. 

Sri Paus mengenang umat Ka-
tolik di China,  yang memuliakan 
Maria, Penolong Umat Kristian 
sebagai Pelindung mereka di Gua 
Sheshan di Shanghai pada 24 Mei, 
dan kebanyakan Gereja di republik 
itu merayakan perayaan tersebut. 

Sri Paus menekankan kedeka-
tannya terhadap umat di China, 
dan menyakinkan rakyat China 
bahawa beliau, “dengan penuh 
perhatian dan aktif mengikuti ke-
hidupan dan situasi yang sering-
kali rumit khususnya di kalangan 

para paderi di China. Saya berdoa 
setiap hari untuk anda,” kata Sri 
Paus. 

Sri Paus Fransiskus juga menye-
but tentang Pauline Marie Jaricot, 
pendiri Karya Penyebaran  Iman, 
yang dibeatifikasi di Lyon pada 
hari yang sama oleh Kardinal Luis 
Tagle. 

Menurut Bapa Suci, “Pauline 
Marie yang hidup pada abad ke-
19, adalah seorang wanita berani, 
yang memperhatikan perubahan 
zaman dengan visi misi Gereja 
yang universal”. 

Sri Paus menyeru umat agar 
meneladani Pauline Marie Jaricot 
yang dengan doa dan amal, berani 
dan bersemangat menyebarkan 
Injil ke seluruh dunia. — media 
Vatikan 

Semenanjung Utara Afrika hadapi krisis makanan, 
jutaan kanak-kanak akan mati 
SYDNEY: Caritas Australia melan-
carkan “Seruan Krisis Makanan Af-
rika” dengan memberikan bantuan 
kemanusiaan yang sangat diperlu-
kan di negeri-negeri Semenanjung 
Utara Afrika, termasuk Ethiopia, 
Somalia dan Eritrea.

Selama tiga tahun terakhir ini, 
orang-orang yang tinggal di Se-
menanjung Utara Afrika dilanda 
kekurangan hujan kronik, wabak 
belalang terburuk, kesan Covid-19 
dan perpindahan besar-besaran. 
Ketika jutaan orang menghadapi ke-
laparan di kawasan ini, Caritas Aus-
tralia membunyikan ‘alarm’.

“Jutaan orang di Djibouti, Eritrea, 
Ethiopia, dan Somalia menghadapi 
krisis kelaparan yang mematikan, 
yang kemungkinan akan menjadi 

yang terburuk dalam hidup kita,” 
kata Aloysius Canete, Pemimpin 
Darurat Kemanusiaan Caritas Aus-
tralia untuk Afrika.

“Keadaan ini semakin diburukkan 
disebabkan peperangan di Ukraine. 
Semenanjung Utara Afrika bergan-
tung 50% gandum  dari Ukraine dan 
Rusia  di mana pada masa sekarang 
ini, mustahil untuk dihantar ke Se-
menanjung Utara Afrika.” 

“Respon kemanusiaan menjadi 
lebih mahal dan rumit setelah stok 
yang ada habis.” kata Aloysius. 

Namun, Caritas Australia untuk 
Afrika tidak berputus asa. Sambil 
menunggu bantuan kemanusiaan 
dari pihak lain, mereka bekerjasama 
dengan rakan kongsi mereka di Se-
menanjung Utara Afrika, mereka 

menyalurkan sumbangan makanan, 
memberi sokongan untuk kanak-
kanak yang terjejas akibat kekuran-
gan zat makanan, air minuman ber-
sih, memberi wang tunai kepada isi 
rumah yang berisiko kemiskinan, 
bekalan kebersihan serta benih dan 
barangan isi rumah untuk keluarga 
yang telah kehilangan tempat ting-
gal akibat konflik. — media Vatikan 

Uskup Agung Paul Richard Gallagher, Setiausaha Vatikan untuk Hubungan 
dengan Negara-negara Luar, mewakili Sri Paus ke Ukraine. 

Sri Paus Fransiskus bersama Ronaldinho Gaucho semasa pengumuman 
pertandingan bola sepak perdamaian yang akan diadakan di Roma, Oktober 
nanti. Gambar: Media Vatikan. 



Kedua-dua orang kudus ini namanya dican-
tumkan dalam Doa Syukur Agung Perta-

ma Misa Kudus. 
Mereka secara luas dihormati dan dimohon 

bantuan doanya oleh umat Kristian perdana. 
Pesta kedua-dua martir ini tertera dalam 

kalender para kudus Roma oleh Sri Paus          
Vigilius pada tahun 555.

Marselinus adalah seorang paderi dan Petrus 
melayani Marselinus dalam pelayanan sang 
imam. Kedua-duanya amat gagah berani dalam 
mempraktikkan iman Kristian mereka. 

Mereka melayani komuniti Kristian pada 
masa penganiayaan umat Kristian oleh Diocle-
tian, Kedua-dua orang kudus ini turut disenarai-
kan sebagai penerima hukuman penggal kepa-
la. Lebih kejam lagi, sebelum dibunuh, mereka 
dipaksa untuk menggali liang kubur mereka 
sendiri di sebuah hutan yang disebut Silva Ni-
gra. Hanya beberapa ketika, baharulah kubur 
mereka ditemui di tempat terpencil tersebut. 

Pembunuh upahan yang membunuh mereka 
akhirnya telah bertobat dan menjadi seorang 
Kristian. Orang inilah yang menghantar umat 
Kristiani mengambil sisa-sisa jenazah kedua-
dua orang kudus itu, yang kemudian dimakam-
kan kembali dalam katakomba St Tiberius. 

Sri Paus Gregorius IV mengirimkan seba-
hagian dari relik mereka ke Frankfurt, Jerman 
pada tahun 827. Sri Paus yakin bahawa relik 
kedua orang martir ini mendatangkan berkat 
bagi Gereja di negara itu.
Yesus menyerahkan hidup-Nya bagi kita. Kita 
pun sepatutnya menyerahkan hidup kita bagi 
Dia. Tuhan, apakah ada sesuatu yang dapat 

aku lakukan bagi-Mu pada hari ini?

Kenali 
Santo Anda 

Sto Justin
Filsafat dan Matir

~ 1 Jun ~
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Hari Komunikasi Sosial 
Sedunia dirayakan dengan 
Misa Kudus, perkongsian St. Justin berasal dari 

Samaria.dan dibesar-
kan tanpa didikan untuk 
mengenal Tuhan. 

Sejak kecil, Justin rajin 
membaca sehinggalah 
dewasa, dia terus belajar 
untuk menemui kebe-
naran tentang Tuhan. 

Suatu hari, ketika se-
dang berjalan menyusuri 
tepi pantai, Justin bertemu dengan seorang tua. 
Oleh kerana Justin kelihatan gelisah, orang tua 
itu bertanya apa yang menggelisahkan hatinya.

Justin menjawab bahawa dia sedih kerana 
tidak dapat menemui kepastian tentang Tuhan 
dalam semua buku yang telah dibacanya. Lalu 
orang tua itu bercerita tentang Yesus, Sang Ju-
ruselamat dan mendorongnya berdoa agar da-
pat memahami kebenaran Tuhan.

St. Justin mulai berdoa dan membaca Alkitab.  
Dia jatuh cinta dengan firman Tuhan dan tidak 
lama kemudian, Justin menjadi Kristian. Justin 
kemudiannya, menggunakan pengetahuannya 
yang luas itu untuk menjelaskan serta memper-
tahankan iman melalui tulisannya.

Di kota Roma, St. Justin ditangkap kerana 
menjadi seorang pengikut Kristus. Hakim ber-
tanya padanya, “Apakah kamu fikir dengan 
mati, kamu akan masuk syurga?” Justin men-
jawab, “Bukan saja aku berfikir demikian, teta-
pi aku yakin mengenainya!” dan Justin wafat 
sebagai martir sekitar tahun 166. 

Apa keperluan terbesar manusia? 
Seorang doktor terkemuka men-

jawab, “Keinginan tak terbatas untuk 
didengarkan”. Demikian petikan dari 
pesan Sri Paus Fransiskus sempena Hari 
Komunikasi Sedunia ke-56, yang disam-
but pada Hari Raya Paskah Ke Tujuh, 29 
Mei, 2022.

Pada tahun lalu, Hari Komunikasi Se-
dunia membawa tema, “Datang dan Meli-
hat”. Pada tahun ini, Bapa Suci menarik 
perhatian umat dengan tema, “menden-

garkan dengan telinga hati.”
 Kenyataannya, kita sedang kehilangan 

kemampuan mendengarkan orang-orang 
di sekitar kita, sama ada dalam hubungan 
yang biasa sehari-hari mahupun ketika 
memperdebatkan isu-isu terpenting dalam 
kehidupan masyarakat. 

Pada masa yang sama, “mendengarkan” 
mengalami perkembangan baharu yang 
penting di bidang komunikasi dan infor-
masi melalui pelbagai podcast dan pesan 
audio yang menyakinkan kita bahawa 

“mendengarkan” tetap sangat esensial 
dalam komunikasi manusia.

Semua kita dipanggil untuk menjadi 
pendidik atau formator, atau yang me-
mainkan peranan sebagai komunika-
tor: para orangtua dan guru, para paderi 
dan petugas pastoral, para profesional 
di bidang komunikasi dan mereka yang        
menyediakan layanan sosial atau politik.

Berikut merupakan program sempena 
Hari Komunikasi Sosial Sedunia bagi 
Gereja-gereja di Malaysia:

Keuskupan Agung Kuala Lumpur
Bagi merayakan Hari Komunikasi Sosial 
(KOMSOS) Sedunia ke-56, Keuskupan 
Agung Kuala Lumpur mengadakan Misa Ku-
dus Kesyukuran yang dipimpin oleh Uskup 
Agung Julian Leow, pada 28 Mei di Katedral 
St John the Evangelist, jam 12.00 tengah hari.

Untuk merayakan hari KOMSOS ke-56, 
setiap paroki menghantar empat perwaki-
lan untuk mendengar pesan daripada Uskup 
Agung dan Bapa Suci sempena Hari Komu-
nikasi Sosial Sedunia.

Keuskupan Agung Kota Kinabalu
Biarpun sederhana tetapi ia membangkitkan 
semangat para ahli Komisi Komunikasi So-
sial Keuskupan Agung Kota Kinabalu apa-
bila diberkati oleh Uskup Agung John Wong 
dalam Misa Kudus sempena Hari Komunika-
si Sosial ke-56 di Gereja St Paul Dontozidon.

Turut hadir ialah Pembimbing Ro-
hani SOCCOM Keuskupan Agung KK,                                    
Fr Thomas Madanan,

Keuskupan Keningau
Pelancaran aplikasi baharu Kekitaan FM dan 
pengutusan ahli-ahli Komisi Komunikasi So-
sial (KOMSOS) Keuskupan Keningau serta 
empat orang penyampai radio Kekitaan FM 

yang baharu, merupakan antara kemuncak 
perayaan Hari Komunikasi Sosial di Keusku-
pan Keningau.

Pengerusi KOMSOS Keuskupan                        
Keningau, Sdra Didiroy Joneh mengatakan 
pada 29 Mei, semua pengamal media, DJ dan 
Penyampai Sukarela Kekitaan FM, datang  
untuk  meraikan Misa Kudus pada pagi Hari 
Minggu Paskah ke-tujuh yang dipimpin oleh 
Uskup Cornelius Piong di Katedral St Francis 
Xavier.

Baru-baru ini juga, sebagai persiapan Hari 
Komunikasi Sosial ke-56 dan bagi meman-
tapkan pelayanan komunikasi sosial, Didiroy 
dan beberapa orang dari tim beliau telah be-
rangkat ke Keuskupan Agung Jakarta untuk 
mengenal dan belajar cara pengendalian pe-
layanan media agar Injil dapat disampaikan 
kepada semua orang. 

Selama tiga minggu, 14 Apr-27 April di 
sana, tim KOMSOS berpeluang mempelajari 
organisasi KOMSOS Keuskupan Jakarta dan 
KOMSOS Keuskupan Bandung. Mereka juga 
berpeluang bersiaran dari studio Keuskupan 
Jakarta dengan menampilkan beberapa orang 
tokoh yang memberi perkongsian tentang 
penginjilan melalui media digital serta men-
imba ilmu dalam menyelesaikan pelbagai isu 
berkenaan media digital. 

KOTA BELUD: Lawatan Pastoral Paderi 
Paroki St Edmund, Fr. Ambrose Atang ke 
Chapel St Theresa Avila Bungaliu iaitu 
salah satu stasi luar Paroki Kota Belud 
pada 8 Mei merupakan lawatan “lima-
dalam-satu” iaitu perayaan Ekaristi Hari 
Minggu Keempat Paskah, Hari Minggu 
Panggilan Sedunia, Hari Ibu, pembaptisan 
kanak-kanak serta penerimaan Komuni 
Pertama.

Dalam homilinya, Fr Ambrose men-
erangkan tentang pembacaan pertama 
yang Kristus itu bukan lagi milik satu-satu 
bangsa tetapi milik semua bangsa.

“Oleh itu, marilah kita terus berusaha 
untuk memiliki Yesus sebagai Jurusela-
mat kita, mengimani dan mengakui Dia di 
tengah-tengah dunia yang belum mengenal 
Yesus,” kata Fr Ambrose.

 Dalam sesi ucapan, Fr Ambrose mengu-
capkan syabas kepada yang baharu dibap-
tis dan para penerima Komuni Pertama. 

Paderi itu gembira dengan penambahan 
umat Katolik di sini dan mengajak umat 
untuk terus menyokong mereka dalam doa 
agar iman mereka akan terus berkembang 

dan mahu terus melayani di mana saja 
mereka berada nanti.

Selepas Misa Fr Ambrose memberkati 
para ibu sempena Hari Ibu Sedunia. 

Acara diteruskan dengan pemotongan 
kek dan makan tengah hari bersama. —                 
Alfred Tining 

Acara sukacita “lima-dalam-satu” di St Theresa Avila Bungaliu

Sto Marselinus & Sto Petrus
~ 2 Jun ~

KOMSOS Keuskupan Keningau melancarkan Radio Rohani Online 
Kekitaan FM pada 3 Oktober 2020. 

Gambar file: Salah satu aktiviti SOCCOM Keuskupan Agung KK pada 
Hari Komunikasi Sosial pada 2019. 

Keuskupan Sandakan
Tema “mendengarkan dengan telinga 
hati” menarik perhatian para ahli-ahli 
Komisi Komunikasi Sosial Keusku-
pan Sandakan (SOCCOM) kerana                    
menyedari, ramai orang yang tidak  ada 
kesabaran dalam mendengar.

“Pesan Hari Komunikasi Sosial ke-56 
menyedarkan saya bahawa iman timbul 
dari pendengaran (Rom 10:17). Tanpa 
disedari, kita ‘menutup telinga’ terhadap 
pelbagai isu yang mendesak misalnya 
kemiskinan, alam sekitar, ketidak adilan 
dan banyak lagi. Sebagai pengamal me-
dia, amat penting untuk mendengar dan 
mencari kebenaran bagi mengekalkan 
semangat solidariti dan keharmonian di 
antara kita.” kata Gina, salah seorang 
pengamal media di Keuskupan Sanda-
kan. 

SOCCOM Keuskupan Sandakan bakal 
dibubarkan tidak lama lagi bagi memberi 
laluan kepada ahli-ahli SOCCOM ba-
haru. Semoga SOCCOM yang akan di-
lantik nanti dapat mempraktikkan seruan 
Sri Paus Fransiskus, “mendengar dengan 
telinga hati” kerana ia adalah unsur perta-
ma yang sangat diperlukan dalam dialog,          
komunikasi dan pendalaman iman. 



PERMOHONAN DOA SRI PAUS (MEI) 
Untuk orang muda yang penuh iman: Kita berdoa untuk 

semua orang muda, yang dipanggil untuk menjalani hidup 
sepenuhnya. Semoga mereka meneladani kehidupan Maria 
cara untuk mendengarkan, kedalaman untuk mencermati, 
keberanian yang dihasilkan oleh iman, dan dedikasi untuk 

melayani.
29 Mei, 2022

Kunjungan hormat ACMI kepada 
Konsulat Jeneral Indonesia 

KOTA KINABALU: Tujuh orang perwaki-
lan dari Komisi Keuskupan Agung Kota 
Kinabalu untuk Pelayanan Pastoral bagi 
para Migran dan Orang Berpindah-Randah 
(ACMI) telah berkunjung hormat kepada 
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang 
baharu, Rafail Walangitan di Kota Kinabalu 
pada 24 Mei lalu.

Rombongan itu diketuai oleh Ketua Komi-
si, Dominic Lim dan Fr Ambrose Atang, 
Pembimbing Rohani bagi komisi tersebut.

Rafail yang tiba di Kota Kinabalu pada 
bulan Februari lalu mengatakan, “Saya amat 
berbesar hati kerana komuniti tempatan  
seperti kumpulan anda, sentiasa menjang-

kau dan memberi bantuan kepada komuniti 
Indonesia.”

Semasa kunjungan itu, ACMI telah mem-
bincangkan beberapa isu tentang migran In-
donesia di Sabah, khususnya mereka yang 
tinggal di kawasan Keuskupan Agung Kota 
Kinabalu. 

Dua topik penting yang dikemukakan 
ialah pendaftaran perkahwinan dan pendidi-
kan kanak-kanak di kalangan migran Indo-
nesia.

Selepas satu jam setengah perbincangan, 
beberapa cadangan dan tindakan konkrit di-
ambil bagi mengatasi dua isu penting tadi. 
Salah satunya ialah mengadakan ceramah 

penerangan prosedur perkahwinan oleh 
Konsulat Jenderal Republik Indonesia den-
gan kerjasama ACMI. 

Sebelum bersurai, Rafail menjemput rom-
bongan ACMI untuk makan tengah hari ber-
sama.

Semaikan nilai-nilai murni budaya dalam pekerjaan harian 
KOTA KINABALU: Uskup Agung Kota 
Kinabalu, John Wong menggesa etnik Ka-
dazan-Dusun-Murut (KDM) untuk menge-
nali budaya mereka sendiri yang kaya dengan 
nilai-nilai murni. 

Prelatus itu berkata demikian kepada kaki-
tangan Pusat Katolik Keuskupan Agung 
(CAC) Kota Kinabalu yang majoritinya ter-
diri daripada kaum Kadazan-Dusun-Murut 
(KDM) semasa sambutan Pesta Menuai atau 
Kaamatan, 20 Mei, di CAC. 

KDM terkenal dengan keramahan mere-
ka, perpaduan dan tahu bersyukur. Oleh itu, 
Uskup Agung itu  bertanya sama ada kaki-
tangannya masih mengamalkan nilai-nilai 
ini khususnya bercakap dalam bahasa ibunda 
mereka.

Beliau mengongsikan bahawa semasa 
masih bergelar sebagai seorang seminarian, 
beliau selalu melawat kampung-kampung. 
“Saya suka suasana seperti itu. Apabila semua 
orang mendengar gong, mereka akan datang 
dan berkumpul,” katanya.

“Setiap kali saya dijemput ke perayaan 
Kaamatan di paroki, saya pernah menerima 
banyak hasil tuaian iaitu beras yang ditanam 
sendiri. Tetapi pada masa kini,  beras hanya 
dibeli dari pasar raya.”

Prelatus itu menyuarakan kebimbangannya 
bahawa KDM akan kehilangan salah satu bu-
daya berharga mereka iaitu bahasa Kadazan 
Dusun kerana ramai anak muda KDM seka-
rang tidak lagi bertutur dalam bahasa ibunda 
mereka.

Uskup Agung John juga memuji semangat 
kekeluargaan di kalangan para kakitangan 
dan menggalakkan mereka untuk meneruskan 
nilai-nilai baik budaya mereka dalam peker-
jaan serta pelayanan di CAC, demi memban-
tunya membina keuskupan agung.

Para kakitangan juga meraikan Kaama-
tan dengan Misa Kudus di chapel di mana 
kebanyakan kakitangan hadir dengan paka-
ian tradisional KDM. — Linda Edward,                                
Catholic Sabah 

Pesta Kaamatan/Gawai di OLS promosi semangat bersyukur

PULAU PINANG: Fr David Richard 
Gasikol dari Keuskupan Keningau, Sabah, 
dijemput ke Pulau Pinang bagi merayakan 
Pesta Kaamatan dan Gawai bersama den-
gan umat Katolik dari Malaysia Timur pada 
15 Mei lalu di Gereja Our Lady of Sorrows 
(OLS).

Perarakan masuk dimulakan dengan tarian 
tradisi. Pembacaan pertama dibacakan dalam 
bahasa Iban manakala pembacaan kedua, 
dalam bahasa Kadazan. Lagu-lagu Liturgi 
juga dibawakan dalam pelbagai bahasa umat 
Malaysia Timur.

Fr David memulakan homilinya rasa        
syukur kerana dapat menyambut Pesta 
Kamatan/Gawai selepas SOP dilonggarkan.

“Marilah kita semua bersyukur kerana 
dapat berkumpul di sini untuk meraikan 
perayaan kita. Walaupun kita mungkin ber-

beza dalam bangsa, bahasa, geografi, tetapi 
kita semua adalah orang Kristian, oleh itu 
marilah kita mengasihi satu sama lain seperti 
yang Yesus katakan.”

Katanya, pesta Kaamatan/Gawai meraikan 
dua nilai penting iaitu kesyukuran dan pen-
gorbanan. 

Paderi itu  menceritakan lagenda di sebalik 
perayaan Kaamatan di mana pada zaman da-
hulu, bencana kelaparan telah terjadi. 

Kerana belas kasihan, Kinoingan (dewa) 
telah mengorbankan anak perempuan tung-
galnya, Huminodun (yang berkorban) dan 
jasadnya ditanam di bumi. 

Dari jasad Huminodun, tumbuhlah padi 
yang melimpah ruah, yang menjadi makanan 
ruji manusia. 

“Dalam merayakan dua perayaan ini, 
kita mengingati pengorbanan Yesus, yang         

menyerahkan diri-Nya untuk kita. Oleh 
kerana pengorbanan-Nya, kita telah ditebus 
dan  diselamatkan…. sesuatu yang patut kita 
syukuri. Kita mesti berusaha mengikut Yesus 
yang telah menyerahkan diri-Nya untuk 
orang lain dan menyahut panggilan Yesus 
untuk saling mengasihi satu sama lain.”

Pada penghujung Misa, Fr David menya-
takan rasa gembiranya kerana Msgr Aloysius 
telah menjemputnya untuk meraikan Misa 
tersebut.

Alvin Yong, seorang Sino-Dusun, ketua 
koir dalam Liturgi tersebut, mengatakan 
beliau gembira dapat mengambil bahagian 
dalam sambutan itu. Apabila paderi paroki  
memaklumkan mengenai sambutan itu, be-
liau telah mengumpulkan beberapa maha-
siswa dari Malaysia Timur untuk menyertai 
koir.

JASIN: Gereja Roh Kudus, Melaka 
menganjurkan Program Jangkauan bagi 
membantu 15 keluarga kurang berke-
mampuan atau lebih dikenali sebagai 
‘Sahabat-sahabat yang Memerlukan 
(Friends in Need/FINs), pada 21 Mei 
2022.

Acara itu dianjurkan oleh Persatuan 
St Vincent de Paul (SSVP) paroki den-
gan kerjasama kumpulan Katolik dari 
Kuala Lumpur. Tujuh keluarga FIN 
hadir dalam acara itu.

Paderi paroki, Fr Devadasan Madala-
muthu mengalu-alukan kehadiran mere-
ka dan merayakan Misa yang turut di-
hadiri oleh lima FIN bukan Katolik.

Dalam homilinya, Fr Deva memberi 
tumpuan kepada panggilan dan dipilih 
oleh Tuhan untuk melakukan misi. 

Katanya kepada ahli-ahli SSVP, 
perkumpulan dari Kuala Lumpur dan 
umat tempatan yang turut hadir dalam 
acara itu, mereka berada di sini kerana 
panggilan Tuhan untuk misi menjang-
kau golongan miskin dan terabai, serta 
membawa cinta Tuhan kepada mereka.

Selepas Misa, semua umat beredar 
ke kawasan kantin untuk makan tengah 
hari yang dimasak sendiri oleh umat 
paroki dan ditaja oleh SSVP sambil be-
ramah mesra dengan FIN. 

FIN kemudiannya menerima bantuan 
makanan untuk setiap keluarga, ban-
tal dan sabun pencuci. Kira-kira 553kg 
peruntukan telah diagihkan. Ahli SSVP 
juga membantu menyampaikan bantuan 
kepada FIN lain yang tidak dapat datang 
disebabkan masalah pengangkutan.

Priscilla Devadas, Presiden SSVP, 
Gereja Holy Spirit Jasin, dalam uca-
pannya mengucapkan terima kasih ke-
pada semua yang hadir khususnya atas 
inisiatif bersama mereka dengan SSVP 
dalam menyokong program jangkauan 
ini demi membantu mereka yang me-
merlukan. 

SSVP bantu 
sahabat-

sahabat yang 
memerlukan 

Kunjungan hormat ACMI kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang baharu, Rafail 
Walangitan (empat dari kanan). 


