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Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, 
kerana suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah 
kepala  jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kerana itu 
sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah 
isteri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah 
isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah 
menyerahkan diri-Nya baginya.                                  Efesus 5: 22-25

  

EDARAN DALAMAN SAHAJA

KOTA VATIKAN: Semasa 
memimpin Angelus sem-
pena Hari Raya Besar Pen-

gangkatan Santa Maria ke Syurga, 
Sri Paus Fransiskus mengajak 
umat beriman untuk berdoa agar 
Afghanistan memperoleh kedama-
ian “dengan saling menghormati”.  
Mengingati penderitaan penduduk 
awam selepas kerajaan  Kabul me-
nyerahkan pemerintahan kepada 
Taliban, Bapa Suci membuat doa 
permohonan pada akhir doa Ange-
lus, 15 Ogos lalu. 

“Saya mengajak anda semua untuk berdoa 
dengan saya, agar penyelesaian dapat disepa-
kati  di meja dialog. Hanya dengan cara ini, 
penduduk negara itu yang terseksa — lelaki, 
wanita, tua dan kanak-kanak — dapat kembali 
ke rumah mereka dan hidup dalam kedamaian 
dan saling hormat menghormati.”

Sangti Papa mengundang umat beriman un-
tuk memandang kerendahan hati Maria, khu-
susnya pada hari itu, perayaan sukacita Bonda 
Maria diangkat ke syurga.

Katanya, “Melalui mata manusia, kita sela-
lunya tertarik dan terpesona atau selalu men-
cari kemahsyuran lebih-lebih lagi pada sesuatu 
yang menarik perhatian kita. Tetapi, Tuhan 
tidak melihat penampilan, namun memandang 
hati  dan terpesona oleh kerendahan hati.”

“Mari melihat kepada Santa Perawan Ma-
ria, kerendahan hatinya telah mengangkatnya 
ke Syurga! Memang ironi, kerana untuk men-
jangkau ke atas, ke Syurga, kita harus meren-
dahkan diri seperti Maria.”

Sekumpulan biarawati Katolik di Kabul 
dalam keadaan selamat setelah ibu kota Af-
ghanistan diambil alih oleh Taliban pada 15 
Ogos, kata presiden pusat amal kanak-kanak 
itu pada 17 Ogos. 

“Kami selalu berhubung dengan para bi-
arawati di sana sambil mendoakan mereka. 
Mereka dalam keadaan selamat dan semua 
saluran telah diaktifkan untuk memastikan 
keselamatan mereka.”

Fr Matteo Sanavio merupakan presiden Per-
satuan Untuk Kanak-kanak Kabul.

Paderi itu meminta semua umat berdoa agar 
penganut Kristian yang berada di Kabul mem-
peroleh keselamatan serta rakyat Afghan yang 
miskin dan terseksa akan segera dapat memi-
liki masa depan damai.

Pemberontak Taliban telah mengambil alih 
banyak bandar di Afghanistan dalam seming-
gu terakhir berikutan penarikan pasukan A.S. 
dari negara itu.

Dengan kejatuhan pemerintahan Afghani-
stan, para pejuang Taliban merampas ibu kota 

Kabul pada 15 Ogos, mengambil alih istana 
presiden dan menyatakan perang di Afghani-
stan akan berakhir. 

Caritas Italiana, badan amal Katolik yang 
bekerja di Afghanistan, mengatakan dalam 
satu kenyataan pada hujung minggu lalu ba-
hawa ketidakstabilan di negara itu menyebab-
kan ketakutan semakin meningkat “mengenai 
bagaimana mempertahankan kehadiran orang 
Kristian di Afghanistan juga keselamatan 
mereka.”

Komuniti Kristian sangat kecil di negara 
Islam Afghanistan, di mana mereka mudah 
didiskriminasi bahkan menghadapi keganasan 
dan kematian demi mempertahankan iman 
mereka. 

Seorang imam  Yesuit yang terdampar di 
Afghanistan setelah Taliban mengambil alih 

Afghanistan mengatakan keadaan di negara 
“berubah” dan “huru-hara”.

Father Jerome Sequeira SJ menulis keadaan 
di Afghanistan melalui surat kepada rakan-
rakan Yesuitnya. Beliau mengatakan bahawa 
kegiatan misi Yesuit di Afghan telah dihenti-
kan demi keselamatan semua kakitangannya. 
Fr Jerome mengatakan, “ribuan orang beru-
saha melarikan diri dan ke lapangan terbang.  
Namun Taliban mengawal semua penerban-
gan luar dan berusaha mengawal orang ramai.” 

Paderi itu mengakhiri suratnya, dengan 
mengatakan, “Apakah kita, masyarakat antara-
bangsa, yang telah melabur begitu banyak dan 
banyak membangun dalam 20 tahun ini hanya 
untuk menyerahkannya Afghanistan kem-
bali kepada Taliban dalam beberapa hari?” —                                                                                       
AsiaNews, CNS 

Bapa Suci seru dialog 
untuk kembalikan 
keamanan di Afghanistan 

Suasana arus keluar-masuk warga di Gerbang Persahabatan di kota perbatasan Chaman, Pakistan-Afganistan, Pakistan 
15 Ogos 2021. Gerbang ini padat oleh orang-orang yang kembali atau meninggalkan Afganistan setelah Taliban semakin 
mendekati Ibu Kota Kabul. (Agenices/Saeed Ali Achakzai)

Pemimpin: 
Marilah kita mewartakan nama Tuhan dan 

memuji kemuliaan Tuhan kita!

Semua:
 Tuhan, betapa sempurnanya 

karya-Mu dan semua 
perbuatan-Mu adalah adil.  

Biarlah suara-Mu 
didengar pada hari ini oleh semua bangsa! 

Doa Untuk Negara kita 
Ya Tuhan, Hakim para bangsa, Urapilah kami  
dengan ketakutan akan kemurkaan-Mu agar 
kami sedar bahawa kami hanyalah manusia 

biasa. 

Bapa, seluruh alam 
semesta Mu mengeluh dan 

berbeban berat untuk ingin dibebaskan  dari 
kuasa yang menghancurkan, untuk bebas 

didalam kemuliaan 
sebagai anak-anak Tuhan.                                                       

Tuhan Yesus, utuslah Roh
 Kebenaran-Mu dan  

biarlah Roh ini membuktikan 
‘kepada kuasa-kuasa  duniawi” 

betapa salahnya pendapat 
 mereka tentang dosa, dan apa yang benar dan 

hukuman Tuhan.

Ya Tuhan, tunjukkanlah kuasa akan 
karya-karya-Mu kepada

 semua umat-Mu dan penuhilah kami

 dengan pengetahuan akan 
kemuliaan-Mu sebagaimana lautan penuh  

dengan air. 
Himpunkan kami semua  

ya Tuhan di dalam 
Nama-Mu dan semoga semua orang memuji 

bahawa Engkaulah 
satu-satunya Tuhan yang Benar.

(Doa ini digubah dari 
pelbagai petikan Alkitab)



Ekaristi, aksi tunggal yang 
dapat menyelamatkan kita
Apa itu Ekaristi? Apa yang 

seharusnya terjadi ketika 
kita berkumpul untuk 

merayakan ritual yang Yesus beri-
kan kepada kita semasa Perjamuan 
Terakhir dan meminta kita untuk 
merayakannya kembali sehingga 
Dia datang kembali? 

Apakah ini dimaksudkan seb-
agai makanan keluarga atau pew-
artaan berulang kali atas pengor-
banan kematian Yesus? Adakah ini 
dimaksudkan untuk kelihatan sep-
erti Misa Latin lama atau seperti 
yang kelihatan di kebanyakan 
gereja hari ini?

Tidak ada jawaban mudah untuk 
pertanyaan-pertanyaan ini kerana 
tidak terdapat satu pun teologi 
(kecuali semua orang lain) 
Ekaristi, begitu juga dalam 
Perjanjian Baru. 

Sebaliknya ada pelbagai teologi 
Ekaristi, yang harus dipastikan 
benar, namun masing-masing 
menekankan aspek-aspek yang 
berbeza, yang terlalu dalam untuk 
difahami. Apa itu Ekaristi?

Pada hakikatnya, Ekaristi adalah 
realiti yang saling berkaitan:

1. Ekaristi adalah dakapan fizikal 
Tuhan kepada kita. Tanpa 
Ekaristi, seperti yang ditegaskan 
oleh Andre Dubus, Tuhan akan 
menjadi monolog. Ekaristi adalah 
tempat Tuhan menyentuh kita 
secara fizikal. Ia adalah tempat di 
mana Tuhan hadir dalam fizikal. 
2. Ekaristi adalah makanan yang 
kita kongsi bersama. Perjamuan 

Terakhir memiliki banyak makna, 
namun ia juga merupakan 
makanan, masa bagi manusia 
bertemu, meraikan sesuatu den-
gan duduk semeja. 

Begitu juga bagi Ekaristi, 
memang ia memiliki banyak 
makna tetapi ia juga merupakan 
meja bagi keluarga untuk ber-
kumpul, di mana kegembiraan 
dapat dikongsi bersama dan 
merupakan tempat aman untuk 
menghilangkan kesedihan.
3. Ekaristi adalah pengukuhan 
kesatuan kita satu sama lain di 
dalam Tubuh Kristus. Sebagai 
murid Yesus, kita juga merupak-
an Tubuh Kristus. 

Dalam Ekaristi, bukan hanya 
roti dan anggur bukan hanya 
dimaksudkan untuk diubah men-
jadi tubuh dan darah Kristus, 
tetapi kita juga umat manusia. 
Itulah sebabnya St. Augustine, 
semasa memberikan komuni, 
kadang-kadang berkata, "Terima 
siapa dirimu."  
4. Ekaristi adalah pengorbanan. 
Ini adalah peringatan akan kenan-
gan (Zikkaron) dari peristiwa 
penyelamatan kematian Yesus. 

Pendek kata, itu adalah per-
jamuan Paskah Kristian. Doa 
Ekaristi tidak hanya meminta 
Tuhan untuk mengubah roti dan 
anggur menjadi tubuh dan darah 
Kristus, tetapi juga meminta 
Tuhan untuk menyediakan peris-
tiwa penyelamatan kematian 
Yesus bagi kita untuk turut serta 

dalam penyelamatan dan kebang-
kitan Kristus pada hari ini.
5. Ekaristi adalah manna baru. 
Sama seperti Tuhan memberi 
makan kepada umat-Nya di 
padang pasir dengan manna 
setiap hari, begitu juga sekarang, 
setiap hari, Tuhan memberi 
makan umat-Nya dengan roti dari 
syurga (Motif ini sangat kuat 
dalam Injil John.)
6. Ekaristi adalah aksi berjaga-
jaga. Yesus menyatakan kepada 
kita untuk merayakan Ekaristi 
sambil menunggu kedatangan-
Nya buat kali kedua. 

Kita meraikan Ekaristi sebagai 
langkah bersiap siaga.  Seperti 

yang dinyatakan oleh Gerhard 
Lohfink: “Komuniti kerasulan 
perdana tidak dapat difahami di 
luar konteks budaya harapan 
mereka yang kuat. Mereka adalah 
masyaraka t  yang  sedang 
menunggu kedatangan Kristus. 

Mereka berkumpul dalam per-
jamuan Ekaristi, antara lain, 
untuk memupuk dan mempertah-
ankan kesedaran ini, iaitu, mere-
ka hidup dalam penantian, 
menunggu kedatangan Kristus 
buat kali kedua. Pada hari ini, 
dalam perjamuan Ekaristi, kita 
bertemu satu sama lain dalam 
vigil, untuk bersiap siaga bagi 
kedatangan Yesus yang kedua 
kalinya. 
7. Ekaristi adalah tindakan men-
cuci kaki masing-masing. Injil 
Yohanes tidak menyebut roti dan 
anggur pada Perjamuan Terakhir. 
Para Penginjil lain dan Sto Paulus 
menyoroti Yesus mengubah roti 
dan anggur menjadi tubuh dan 
darah-Nya tetapi Yohanes pula 
menggantikan roti dan anggur 
dengan besen dan tuala. Kenapa? 
Antara sebab lain, untuk menga-
jarkan bahawa tindakan rendah 
hati antara satu sama lain, saling 
mencuci kaki, adalah salah satu 
makna utama Ekaristi.
8. Ekaristi adalah doa bagi dunia, 
menjadikan makanan Kristus 
sebagai makanan bagi kehidupan 
dunia. Ia adalah doa untuk perto-
longan Tuhan untuk seluruh 
dunia. Seperti "Quaker Silence", 

ia membawa ketidakberdayaan 
dunia kepada Tuhan dan meminta 
Tuhan untuk melakukan apa yang 
tidak dapat dilakukannya sendiri 
— untuk mewujudkan perda-
maian dan keadilan.
9. Ekaristi adalah Sakramen pen-
damaian dan pengampunan. Kita 
menghadiri Ekaristi agar dosa-
dosa kita diampuni, kita orang 
yang berdosa dan duduk bersama 
orang berdosa lain di sebuah 
meja bersama Yesus.
10. Akhirnya, Ekaristi adalah rit-
ual keagamaan utama di mana 
kita mempertahankan iman kita, 
kerasulan komuniti. Kita berkum-
pul untuk Ekaristi untuk terus 
hidup. 
Perjamuan Ekaristi serupa den-

gan pertemuan Alcoholics’ 
Anonymous. 

Kita berkumpul dalam per-
jamuan Ekaristi kerana tanpanya, 
iman, semangat kerasulan, dan 
komuniti kita akan hancur. 
Memetik kata-kata Ronald Knox, 
Ekaristi adalah satu-satunya tinda-
kan setia kita kepada Yesus. 

Sejujurnya, kita tidak pernah 
benar-benar setia kepada Injil; kita 
tidak dapat benar-benar mengasihi 
musuh kita dan selalu berasa 
marah atau menyimpan dendam 
terhadap mereka yang membenci 
kita, oleh itu, setialah dengan 
Ekaristi — satu-satunya aksi yang 
akan menyelamatkan kita. — 
Hakcipta Terpelihara @ Fr Ron 
Rolheiser 1999-2021 

Pasangan yang baru berkah-
win biasanya hidup bahagia. 
Tetapi setelah beberapa 

tahun, apa lagi jika sudah beranak 
pinak, suasana rumah tangga tidak 
sehangat seperti mula-mula 
berkahwin.

Mungkin setelah beberapa lama 
hidup bersama, masing-masing 
menyedari kekurangan masing-
masing misalnya kewangan tidak 
cukup kerana salah seorang pasan-
gan boros, tidak bekerja dan seba-
gainya. 

Ini belum lagi dengan tuntutan 
hidup terlalu membebankan mis-
alnya mahu rumah besar, sofa 
baharu setiap tahu, rasa cemburu, 
curiga dan asyik tidak puas hati.

Menghadapi keadaan ini maka 
kesetiaan yang dilafazkan pada 
saat perkahwinan dulu tercabar. 
Apakah kita dapat mempertahan-
kan ikrar suami isteri yang mahu 
bersama baik dalam suka mahupun 
duka?

Ketika orang ramai mendengar 
Yesus mengajar dan melihat Yesus 
menyembuhkan orang sakit, lebih-
lebih lagi apabila mereka mengeta-
hui Yesus membuat mukjizat 
memperbanyakkan roti sehingga 
mereka kenyang, mereka ingin 
tetap bersama Yesus dan mahu 
agar Yesus menjadi raja mereka.

Tetapi apabila Yesus berkata, 
“Sesiapa yang makan daging-Ku, 
ia mempunyai hidup yang kekal 
dan Aku akan membangkitkannya 
pada akhir zaman” (Yoh 6:54), 
iman mereka mulai diuji. 

Ramai murid Yesus berkata, 
“Perkataan ini keras, siapakah 
yang sanggup mendengarkannya?” 
Sejak itu ramai pengikut Yesus 
mengundurkan diri dan tidak 
menyertai-Nya lagi.

Adakah kita sama dengan sikap 
pengikut-pengikut Yesus sewaktu 
kita mengalami keragu-raguan 
yang hampir serupa itu? Mungkin 
secara tidak disedari tetapi apabila 
mendengar kata-kata yang “pedas” 
bukankah kita cepat bersungut-
sungut malah sampai ke tahap 
membelakangi Yesus pula?

Memang tidak ada orang yang 
suka kesilapan atau dosanya dise-
but-sebut orang walaupun bukan 
ditujukan kepadanya. 

Pernah suatu ketika semasa 
Seminar Hidup Baru, seorang 
pengkhutbah berkhutbah dengan 
penuh semangat. “Jangan mem-
bunuh!” katanya dengan mata 
yang terbeliak sambil melakukan 
aksi mengerat leher.

Salah seorang peserta yang begi-
tu bersemangat berseru, “Amin!” 
“Jangan mencuri!” kata pengkhut-

bah itu dengan nada yang lebih 
tinggi. “Amin, Amin!” kata orang 
itu lagi seakan-akan menjerit 
mengimbangi seruan pengkhotbah 
tersebut.

Setelah hening beberapa ketika 
sambil menarik nafas lalu sang 
pengkhotbah berseru dengan dah-
syat, “Jangan mengingini isteri 
orang lain!” Suasana menjadi sen-
yap. Senyap sesenyapnya. Lalu 
kedengaran orang tadi mengomel, 
“Huss … ini bukan khutbah, ini 
jaga tepi kain orang sudah ini!”

Nampaknya mudah bagi kita 
untuk menerima ajaran Yesus, aja-
ran Gereja asalkan ia tidak ada 
kena mengena dengan peribadi 
kita! 

Tetapi sekali kita kena, pasti 
sahutan kita pun mungkin sama 
dengan orang yang berkata tadi, 
“Huss … ini bukan khutbah, ini 
jaga tepi kain orang!” “Jangan 
mencuri, jangan membunuh, jan-
gan berzina, jangan menyembah 
berhala!” 

Mungkin nasihat-nasihat ini 
mudah kita terima sebab kebanya-
kan kita tidak terlibat dengan dosa-
dosa ini. Tetapi, “Kasihilah sesa-
mamu dan doakan mereka yang 
menyeksa kamu?” Wah, nasihat ini 
sukar ditelan, sukar dilakukan.

“Ampunilah musuhmu bukan 

hanya tujuh kali tapi tujuh puluh 
kali tujuh kali!” “Aduh!” Kita 
mula mengeluh, “Bagaimana saya 
mengampuni suami/isteri saya 
yang tidak setia? Kawan yang 
telah menipu saya? Teman sepe-
jabat yang sentiasa memburuk-
burukkan nama saya?"

Yesus pernah juga berkata: 
“Jikalau engkau hendak sempurna, 
pergilah, juallah segala milikmu 
dan berikanlah itu kepada orang-
orang miskin, maka engkau akan 
beroleh harta di syurga … ikutilah 
Aku.” (Mat 19:21). Bukankah den-
gan kata-kata ini orang muda yang 
kaya itu pergi meninggalkan Yesus 
dengan sedih?

Bagi seorang ibu yang ditinggal-
kan oleh suami yang tidak bertang-
gung jawab, bagi seorang wanita 
muda yang mendapati dirinya 
hamil tanpa suami, para pegawai 
yang dipercayakan untuk menyim-
pan wang puluhan ribu ringgit, aja-
ran Gereja tentang perceraian, 

pengguguran janin atau kejujuran 
boleh menjadi “sangat keras, siapa-
kah yang sanggup mendengarkan-
nya dan menerimanya dengan hati 
yang terbuka?”

Apabila kita mengalami perten-
tangan antara iman dengan hidup 
sehari-hari, kadang-kadang kita 
digoda untuk melupakan Tuhan, 
mahu meninggalkan agama. Lalu 
muncul suara-suara mengatakan, 
“Apa guna beragama kerana 
agama banyak larangan. Tidak ada 
kebebasan!” 

Bagi kita yang mempunyai per-
soalan ini, Yesus mahu bertanya 
pada kita juga: “Apakah engkau 
juga mahu pergi dari-Ku?”

Berbahagialah jika kita dapat 
menjawab dengan penuh keyaki-
nan, “Tuhan kepada siapakah kami 
pergi? Perkataan-Mu adalah per-
kataan hidup yang kekal; dan kami 
telah percaya dan tahu, bahawa 
Engkau adalah yang kudus dari 
Tuhan?” — santapan rohani

Hari Minggu Biasa Ke-21
(TaHun B )

YOSUA 24: 1-2A. 15-17. 18B;  
EFESUS 5: 21-32

INJIL YOHANES 6, 60-69.

Peraturan Tuhan bukan menyeksa tetapi memerdekakan kita 
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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
ATAU
Email: 

editor1@herald.
com.my 

Tanya
Jawab

Soalan: Baru-baru ini, saya mengunjungi 
sebuah keluarga dan mereka mempunyai kapel 
dalam rumah mereka. Apakah kapel dalam 
rumah ini dibenarkan atau digalakkan oleh 
Gereja? —  Edna

Jawaban: Dalam gereja-gereja kuno di sisi kiri 
dan kanan gereja ada kapel-kapel kecil (capella), 
yang dahulu biasanya digunakan  untuk Misa 
peribadi. 

Selain itu di luar bangunan gereja, ada juga 
kapel-kapel kecil, untuk Misa bagi kumpulan-
kumpulan kecil. Di biara-biara biasa juga terdapat 
kapel, untuk perayaan Ekaristi bagi komuniti kon-
gregasi itu atau juga tempat untuk doa bersama.

Pada zaman kuno juga dapat ditemui rumah-
rumah keluarga yang memiliki kapel seperti itu. 
Akan tetapi ada juga komuniti religius dan imam 
yang membezakan antara kapel dan ruang doa. 
Ruang doa lebih dipakai untuk berdoa, sama ada 
secara peribadi mahupun berdoa bersama, anaka-
la kapel lebih dipakai untuk perayaan Ekaristi. 

Maka di rumah sakit, penjara, tempat pemaka-
man ataupun sekolah-sekolah bisanya mempun-
yai kapel (Oratorium), dan mempunyai pastor ter-
tentu yang melayaninya (Chaplain).

Dari penjelasan ini, kapel lebih dimaksudkan 
sebagai ruang ibadah, di mana ada altar dan taber-
nakel, tempat di mana perayaan Ekaristi diray-

akan. Manakala ruang doa lebih merupakan ruang 
untuk berdoa, di mana biasanya terdapat patung 
Yesus dan para kudus,  namun di situ tidak dita-
khtakan Sakramen Mahakudus. Ruang atau 
kamar ini biasanya ditemui di pusat membeli 
belah misalnya di Filipina dan markas PBB.

Menjadi pertanyaan, yang dimaksudkan ter-
dapat rumah keluarga yang mempunyai kapel 
atau rumah keluarga yang memiliki ruang doa. 
Saya lebih suka menyebut bahawa dalam rumah-
rumah keluarga tersebut terdapat ruang doa.

Bila dimaksudkan bahawa dalam keluarga-kel-
uarga tersebut memiliki kapel, dengan altar dan 
tabernakel, kemudian muncul pertanyaan, apakah 
perayaan Ekaristi rutin dirayakan di sana. 

Di kompleks tempat saya tinggal  terdapat 
lapan buah kapel. Di dalam kapel yang ada taber-
nakel selalu dirayakan Ekaristi secara berkala, 
dan sakramen Mahakudus dalam tabernakel terse-
but “diganti”. Namun, ada kapel yang tanpa tab-
ernakel, kerana merayakan Ekaristi secara berka-
la. 

Yang sudah lazim ditemui dalam rumah-rumah 
keluarga yang besar, ialah ruang doa. Ada juga 
yang mampu membina kapel tetapi tidak meray-
akan Ekaristi secara berkala, di mana altar yang 
dipasang adalah altar devosi, dengan pelbagai 
patung atau benda-benda suci. Tempat itu lebih 
dimaksudkan sebagai tempat berdoa, baik periba-

di mahupun bersama, malahan menjadi tempat di 
mana keluarga tersebut berkumpul di hadapan 
Tuhan,  untuk memuji dan menyembahnya.

Oleh itu, bukanlah sesuatu yang baru bahawa 
ada keluarga-keluarga memiliki ruang doa. Tidak 
ada anjuran Gereja akan hal itu, sebab membuat 
ruang doa tidak memerlukan izin rasmi dari 
pimpinan Gereja, jika ruang itu digunakan seb-
agai ruang devosi bagi doa peribadi mahupun 
bersama. Akan tetapi jika kapel itu terdapat altar 
dan tabernakel, apakah tujuannya? 

Persoalan ini bukanlah mendapat anjuran 
Gereja atau bukan. Namun apakah ruang-ruang 
doa tersebut dipakai secara rutin untuk berdoa 
atau hanya sekadar aksesori rumah dalam keluar-
ga? Membangun ruang doa, tetapi tidak dipakai 
untuk berdoa, pasti hanya sia-sia. Yang jauh lebih 
penting daripada memiliki ruang doa adalah 
apakah hidup doa dibangun secara rutin dan 
dihidupi secara subur, secara peribadi mahupun 
bersama. 

Yang sangat dianjurkan Gereja adalah mem-
bangun dan memupuk hidup doa, bukan sekadar 
membuat ruang atau tempat doa. Memiliki ruang 
doa namun tidak dipakai untuk berdoa dan tidak 
menjadikan hidup doa semakin subur, hanya 
menjadikan ruang doa itu tidak bererti. — 
Telephorus Krispurwana Cahyadi SJ, hidup-
katolik.com

Membina kapel di kediaman peribadi
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KUALA LUMPUR: Keuskupan 
Agung Kuala Lumpur akan mem-
buka Muziumnya sendiri yang 
mengongsikan sejarah penyebaran 
Khabar Gembira di wilayah itu. 

Idea muzium ini tercetus selepas 
kejayaan "Pameran Harmoni Anta-
ra Agama" yang dianjurkan oleh 
Pelayanan Paroki Hal Ehwal Eku-
menis dan Antara Agama (PMEIA) 
di Gereja Assumption pada bulan 
Ogos 2019.

Penganjur pameran, Hilary Nar-
cis, dan Janet Tee, kurator pam-
eran, mencadangkan idea Muzium 
Katolik kepada Uskup Agung Ju-
lian Leow, yang merasmikan pem-
bukaan pameran tersebut. Uskup 
Agung Julian menyatakan minat 
yang mendalam kerana Muzium 
Katolik memang sudah ada dalam 
agendanya bagi Keuskupan Agung.

Mengapa perlu Muzium Kato-
lik? Ini adalah kerana kita mempu-
nyai warisan yang perlu dikongsi 
bersama. Muzium berguna untuk 
memakmurkan komuniti, menyim-

pan warisan dan kenangan-kenan-
gan yang telah memberi inspirasi 
kepada umat beriman di Keusku-
pan Agung serta membantu umat 
beriman memahami identiti kita 
sebagai Gereja dan memperkuat 
akar agama kita.

Setiap 33 buah Paroki di Keusku-

pan Agung mempunyai rekod, do-
kumen dan artifaknya sendiri yang 
perlu disimpan. Beberapa Paroki 
bahkan lebih tua daripada Keusku-
pan Agung itu sendiri, mempunyai 
artifak, rekod dan dokumen yang 
penting. Oleh itu, Muzium Kato-
lik  mengumpulkan semua barang 

berharga ini, agar sumbangan be-
sar terhadap perkembangan iman 
di Keuskupan Agung dapat dijaga 
dan dipelajari oleh generasi muda. 

Kerja-kerja mendirikan muzium 
ini sudah bermula. Muzium ini 
akan diketuai oleh kurator mu-
zium, Janet Tee. Ahli-ahli lembaga 
eksekutif, Bala Lawrence, Jway 
Chan, dan Hilary Narcis, masing-
masing akan menguruskan koleksi 
dan dokumentasi artifak dan pam-
eran; konsep dan reka bentuk; dan 
penyelidikan. 

Father Edwin Peter, penasihat 
rohani bagi projek ini menjelaskan 
bahawa muzium itu akan dibuka  
pada 2021 di Gereja St John the 
Evangelist yang berusia 130 tahun 
di Jalan Bukit Nanas, Kuala Lum-
pur, yang juga adalah Tapak War-
isan di kota ini. 

Semasa menunggu struktur ban-
gunan ini siap, Sekretariat Muzium 
Katolik berharap agar semua Paro-
ki memberi maklum balas dalam 
bentuk artifak, dokumen dan cata-

tan yang mempunyai kepentingan 
sejarah untuk muzium ini. Sete-
lah siap dibina, Muzium ini akan 
memperlihatkan sejarah Katolik 
tempatan dan Kehidupan Gereja 
selama bertahun-tahun. Selain itu, 
pelayanan dan misi, kepaderian, 
kongregasi religius — kisah-kisah 
mereka juga akan ditampilkan 
dalam muzium ini. Selebihnya, 
Muzium yang akan dibuka kepada 
umat umum ini bermatlamat men-
jadi sumber evangelisasi Iman kita 
dan peluang untuk berdialog den-
gan agama lain. 

Ia bertindak sebagai gudang ilmu 
yang akan menjadi mercu tanda 
bagi umat untuk melihat kembali 
dan belajar dari pengalaman masa 
lalu, sehingga kita dapat melihat ke 
hadapan di mana kita dapat mener-
apkannya dengan langkah-langkah 
praktikal yang berkesan. Sekre-
tariat juga terbuka untuk cadangan, 
maklum balas dan sokongan mela-
lui e-mel: klcatholicmuseum@
archkl.org.

Muzium Katolik Keuskupan Agung 
KL bakal jadi pusat arkib utama 

Hidup bagi Kristus memberikan kemerdekaan sejati 
MELAKA: CHARIS BMA 
Keuskupan Melaka Johor  baru-
baru ini telah mengadakan Perse-
kutuan Doa Kelompok (PDK) siri 
yang ke lapan dalam tahun ini. 

Dengan mengambil tema, 
“Hidup bagi Kristus memberikan 
kemerdekaan sejati” perkongsian 
yang telah disampaikan oleh Sr. 
Anastasia Matiam, dari Kongregasi 
Putri Karmel selaku penceramah 
undangan pada pertemuan tersebut.

Seramai 196 orang peserta yang 
telah menyertai Persekutuan Doa 
Kelompok ini dari pelbagai paroki 

di seluruh Keuskupan Malaysia. 
Persekutuan doa dimulakan den-

gan pujian dan penyembahan yang 
dikendalikan oleh tim dari Johor 
Utara. Setiap bulan CHARIS BMA 
akan menganjurkan Persekutun 
Doa Kelompok (PDK) dengan 
menjemput pembicara undan-
gan dan tema yang berbeza. Tim 
CHARIS juga mempunyai empat 
tim pujian yang aktif melayani dan 
akan bergilir-gilir dalam melayani 
PDK bulanan.

Kenapa menganjurkan PDK? 
Tim CHARIS BMA mengambil 

inisiatif untuk menganjurkan pro-
gram ini bagi menyahut keperluan 
rohani dan untuk peneguhan iman 
umat. 

Ini juga sebagai satu platform 
terbaru dalam norma baharu akibat 
apa yang melanda dunia sekarang 
ini. Melalui maklum balas dari pe-
serta, ramai yang mahu agar pro-
gram ini diadakan setiap bulan.

PDK sudah pun bermula sejak 
tahun lalu lagi dan untuk sepanjang 
tahun ini, tema dan pembicara telah 
dikenalpasti dalam memberikan 
sesi. — Anna Faustina Ding



BM 4 HERALD Ogos 22, 2021BAHASA MALAYSIA

Sahabat kecil Yesus

Tuhan, kepada siapakah kami 
akan pergi? _______________

adalah perkataan hidup yang 
___________ dan kami telah 

percaya dan tahu, 
bahawa Engkau adalah Yang 
__________ dari ____________

(Yoh 6: 68) 

Lengkapkan gambar di bawah dan jangan lupa mewarnakannya. 

Dapatkah adik-adik memasukkan beberapa 
perkataan yang dipetik dari Injil Yohanes 6: 60-71 
dalam kotak-kotak di bawah? 
Beberapa huruf telah diisi untuk memudahkan 
adik-adik. 

ROH

YESUS

DAGING

KEPADAMU

HIDUP

KUDUS

BAPA

Cari LAPAN 
perbezaan pada 

gambar ini. 

Mari Berdoa 
Tuhan, kepada siapakah 

kami akan pergi? 
Perkataan-Mu adalah 
perkataan hidup yang 
kekal; dan kami telah 

percaya dan tahu, 
bahawa Engkau 

adalah Yang Kudus. Amen. 

Peringatan mesra untuk ibu bapa/
penjaga:
l muat turun dan cetak ruangan 
ini sebagai aktiviti rohani anak-
anak. Digalakkan untuk melakukan 
aktiviti ini bersama keluarga atau 
KKD/KED.

Lengkapkan tempat 
kosong di bawah: 
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Belia harapan bagi dunia mengubah 
sistem kesihatan manusia

Sri Paus Fransiskus sangat 
percaya pada kaum muda, 
dengan semangat waja, 

mereka dapat mewujudkan du-
nia yang lebih adil dan saksama, 
terutama bagi orang miskin dan 
yang memerlukan. 

Bapa Suci meluahkan perasaannya 
dalam tweet pada 12 Ogos, sempena 
Hari Belia Antarabangsa Bangsa-Bangsa 
Bersatu bahawa, “Dengan bantuan orang 
muda dan semangat inovatif mereka, 
kita dapat mewujudkan impian itu men-
jadi sebuah dunia di mana roti, air, ubat 
dan kerja mengalir dengan banyak dan 
menjangkau mereka yang paling memer-
lukan,” kata Sri Paus dalam catatan Twit-
ternya.

Hari Belia Antarabangsa PBB diraya-
kan pada setiap 12 Ogos sejak tahun 2000. 

Perayaan ini mengangkat isu-isu kaum 
muda dan meraikan potensi belia sebagai 
rakan kongsi dalam masyarakat global 
masa kini. Tema Hari Belia Antara-
bangsa 2021 adalah: “Mengubah Sistem 
Makanan: Inovasi Belia untuk Kesihatan 
Manusia dan Planet”. 

Ia menekankan bahawa transformasi 
sistem makanan yang berjaya tidak da-
pat dicapai tanpa penyertaan belia. 

Dalam pesannya sempena Hari Belia 
Antarabangsa, Setiausaha Agung PBB, 
Antonio Guterres menekankan bahawa 
“orang muda berada di garis depan per-

juangan untuk membangun masa depan 
yang lebih baik untuk semua”. 

Katanya, “pandemik Covid-19 telah 
menunjukkan keperluan yang sangat be-
sar untuk perubahan transformasi — dan 
orang muda harus menjadi rakan kongsi 
penuh dalam usaha itu”. 

“Penyelesaian yang dikembangkan 
oleh inovator muda untuk menangani 
cabaran sistem makanan kami dapat me-
nangani ketidakadilan keselamatan ma-
kanan, kehilangan biodiversiti, ancaman 

terhadap persekitaran kita dan banyak 
lagi,” katanya. 

Dorongan, kreativiti dan komitmen ini 
juga dapat dilihat dalam bidang lain sep-
erti kesaksamaan gender terhadap pen-
didikan dan kemahiran. Bagaimanapun, 
ketua kaum  muda tidak boleh melaku-
kan ini sendiri. 

Mereka memerlukan sekutu untuk me-
mastikan mereka terlibat, disertakan dan 
difahami.

Oleh itu, dalam hal ini,  PBB mem-

perkuat karyanya untuk bekerja dengan 
orang muda di seluruh dunia, melalui 
sistem Strategi Youth 2030. 

Sementara itu, Audrey Azoulay, Ketua 
Pengarah Organisasi Pendidikan, Ilmiah 
dan Kebudayaan PBB, UNESCO, meng-
gesa orang muda untuk terus terlibat 
dalam komitmen mereka dan mengajak 
semua masyarakat sivil untuk meman-
faatkan potensi besar keunikan, produk-
tiviti anak muda dan kemampuan luar 
biasa.

KUALA LUMPUR: Kita semua mempunyai persoalan 
mengenai iman kita. Tetapi ketika iman kita diuji, 
bagaimana kita menjawab soalan-soalan ini? Walau-
pun situasi ini kelihatan mempunyai penyelesaian 
yang mudah namun mencari jawapan bukanlah mu-
dah seperti yang selalu kita fikirkan. 

Topik  "What If You're Wrong" adalah tema utama 
Virtual Youth Gathering pada 25 Julai, yang dianjur-
kan oleh Pelayanan Belia Gereja St Ignatius. 

Sekatan-sekatan akibat pandemik COVID-19 dan 
terkurung di rumah tidak menghalang para belia SI-
CYM daripada menghubungi remaja lain. Setiap hari 
Ahad ke-4 setiap bulan, SICYM menganjurkan Per-
himpunan Belia Maya untuk remaja Katolik di Kuala 
Lumpur berusia antara 13-17 tahun. Ia turut disertai 
oleh belia dari luar paroki, dari denominasi Kristian 
lain, bahkan agama lain. 

Pertemuan maya ini dimulakan dengan beberapa 
permainan agar para peserta berasa selesa dan ter-
buka antara sesama. 

Kemudian, mereka menyanyikan bersama lagu-
lagu Pujian dan Penyembahan yang telah dirakam 
terlebih dahulu. 

Ini diikuti dengan sesi pembinaan yang dikenda-
likan oleh Benny Ow dan Ryan Teh. Mereka mem-
bimbing peserta untuk mencari jawapan bagi per-
soalan-persoalan iman yang biasanya memerlukan 
masa. “Kita mungkin bergelut dalam pencarian 
jawaban itu tetapi kita harus bersabar. Dengan ber-
henti sejenak, mencari maklumat dari sumber yang 
sesuai, kita dapat menghilangkan keraguan kita dan 
menjawab segala persoalan yang mencabar menge-
nai iman kita”.

Para peserta juga diberikan kes kajian tentang 
bagaimana menjawab persoalan orang lain tentang 
dasar iman kita. Sangat membanggakan apabila se-
mua peserta memberi jawaban yang baik dan jelas.

Sungguh mengagumkan apabila melihat Roh Tu-
han berkarya di kalangan belia ini meskipun bangu-
nan gereja ditutup. 

Iman penyuluh hidup 
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Sahut seruan Sri Paus, para 
paderi Thailand turun padang 
bantu orang miskin 

TAKHTA SUCI: Apabila setiap individu 
membuat amal kecil, seperti mendapatkan 
vaksin COVID-19, setiap aksi mereka da-
pat mengubah dunia menjadi lebih baik, 
kata Sri Paus Fransiskus dalam sebuah 
kempen iklan global.

“Mendapatkan vaksin yang dibenarkan 
oleh pihak berkuasa merupakan tindakan 
kasih. Dan memberi sumbangan untuk me-
mastikan ramai orang diberi vaksin adalah 
tindakan cinta — cinta untuk diri sendiri, 
cinta untuk keluarga dan rakan, cinta untuk 
semua orang,” ujar Bapa Suci dalam sebuah 
pengumuman khidmat awam yang dikelu-
arkan pada 18 Ogos di Roma.

Mesej video itu adalah sebahagian dari-
pada usaha global oleh Majlis Iklan non-
partisan,  yang berpangkalan di AS. Kem-
pen “It’s Up To You” tersebut adalah untuk 
meningkatkan keyakinan orang terhadap 
vaksin COVID-19 serta mengingatkan 
mereka bahawa vaksin itu selamat, berke-
san dan menyelamatkan nyawa orang. 

Di kebanyakan negara, ramai orang tidak 
mendapatkan vaksin COVID-19 kerana 
tidak percaya atau tidak ada akses kepada 

vaksin tersebut. 
Pakar perubatan telah memperingat-

kan bahawa Delta Varian yang berbahaya 
mungkin berkembang jika virus dibiarkan 
beredar di kalangan mereka yang tidak di-
vaksinasi.

Sri Paus Fransiskus sendiri divaksinasi 
pada bulan Mac dan  mengatakan pada saat 
itu bahawa divaksinasi adalah kewajiban 
moral.

“Vaksinasi adalah cara sederhana namun 
mendalam untuk mempromosikan kebaikan 

bersama dan saling peduli, terutama yang 
paling lemah,” kata Sri Paus. 

“Saya berdoa kepada Tuhan agar setiap 
orang dapat menyumbangkan butiran ke-
cil yang mereka miliki, tanda cinta mereka 
sendiri sekecil apa pun,” tambahnya.

Pesan video Sri Paus ini turut menampil-
kan beberapa kardinal dan uskup agung dari 
seluruh Amerika.

Uskup Agung Los Angeles, Uskup 
Agung Jose Gomez, presiden Konferensi 
para Uskup Katolik Amerika Syarikat, ke-
sal dengan penderitaan dan kematian akibat 
pandemik di seluruh dunia.

Beliau berdoa agar Tuhan “memberikan 
rahmat untuk menghadapi pandemik den-
gan kekuatan iman, memastikan bahwa 
vaksin tersedia untuk semua, sehingga kita 
semua dapat diimunisasi.”

Kardinal Mexico, Carlos Aguiar Retes 
mengaitkan vaksin COVID-19 dengan 
masa depan yang lebih baik untuk semua. 
“Dari Amerika Utara hingga Selatan, kami 
menyokong vaksinasi untuk semua. Vaksin 
adalah kunci menuju jalan penyembuhan 
peribadi dan universal,” tegasnya. — CNS 

Vaksinasi kunci penyembuhan 
peribadi dan universal 

BANGKOK: Para paderi Katolik di 
Bangkok ibu kota Thailand menya-
hut seruan Sri Paus Fransiskus untuk 
menjangkau “pinggiran” dan berada 
di samping warga paling lemah, khu-
susnya pada masa pandemik ini. 

Msgr Andrew Vissanu Thanya-
anan, wakil setiausaha agung Konfe-
rensi para Uskup Thailand, dan Fa-
ther Pairat Sriprasert, ketua Caritas 
Thailand, baru-baru ini telah mem-
bawa makanan untuk keluarga yang 
terkesan akibat pandemik. 

“Saya mengikuti instruksi ‘Datang 
dan Lihatlah’ daripada Sri Paus Fran-
siskus,” kata Msgr Thanya-anan.

“Ketika anda datang dan melihat 
dengan mata kepala sendiri, anda 
akan merasa bahawa sangat mende-
sak untuk melakukan sesuatu bagi 
mereka yang menderita,” tambahn-
ya.

“Datang dan Lihatlah” adalah 
tema Hari Komunikasi Sosial Sedu-
nia ke-55 pada bulan Mei tahun ini.

Dalam pesannya sempena per-
ayaan itu, Sri Fransiskus mendesak 
semua orang untuk menjangkau 
orang-orang “sebagaimana adanya 
dan di tempat mereka tinggal.”

“Kita tidak tahu kebenaran jika 
kita tidak mengalaminya, jika kita 
tidak bertemu orang dan jika kita 
tidak berpartisipasi dalam suka dan 
duka mereka,” kata Bapa Suci. 

Msgr. Thanya-anan mengatakan 
kepada LiCAS.news bahawa pan-
demik telah memburukkan lagi  ke-
hidupan keluarga miskin. 

Katanya, krisis kesihatan telah 
mengakibatkan pengangguran, yang 
secara dramatik memberi pender-
itaan ramai ketua keluarga, wanita 
dan kaum muda.

Pada 16 Ogos 2021, gabenor bank 
sentral Thailand mengatakan negara 
itu memerlukan tambahan 1 trilion 
baht (US$29,9 milion) dalam lang-
kah-langkah fiskal untuk membantu 
pekerjaan dan kewangan yang hilang 
akibat pandemik.

Thailand mengalami lonjakan kes 
dan kematian akibat COVID-19, se-
hingga mendorong langkah-langkah 
yang lebih keras untuk mengekang 
penularan virus itu dan perintah 
kawalan pergerakan diperpanjang 
serta diperluas ke daerah-daerah 
yang menyumbang sekitar 80% dari 
produk domestik.

Pada 17 Ogos, Thailand melapor-
kan 239 kematian akibat virus coro-
na, sehingga kematian di negara itu 
menjadi 7,973. Staistik COVID-19 
negara itu juga melaporkan 20,128 
infeksi baharu, menjadikan bilangan 
kes  menjadi 948,442.

Gabenor Bank Thailand, Sethaput 
Suthiwartnarueput mengata-
kan dalam satu kenyataan akhbar 
masalah yang dihadapi oleh Thai-
land ketika ini adalah lebih buruk 

daripada krisis kewangan Asia tahun 
1997/97, katanya. 

Pandemik COVID-19 mencipta 
“jurang pendapatan” besar dalam 
ekonomi Thailand, dengan kerugian 
pendapatan kira-kra 2,6 trilion baht – 
1,8 trilion baht pada 2020-2021 dan 
800 milion baht pada 2022.

Msgr. Thanya-anan mengata-
kan di tengah-tengah pandemik, 
masyarakat miskin hidup di “ling-
kungan yang tidak sihat,” menyebab-
kan penularan penyakit yang cepat. 
Para klerus turun padang membantu 
pelbagai komuniti miskin lengap 
dengan alat perlindungan diri. 

Beliau mengatakan Caritas Thai-
land juga telah menyediakan baran-
gan makanan khususnya keluarga 
yang memiliki akses terbatas untuk 
khidmat kesihatan. 

Gereja Katolik di Thailand dengan 
aktif menyokong pelbgai inisiatif un-
tuk membantu mereka yang paling 
terkesan dengan menyumbang ban-
tuan serta mengubah fasiliti gereja 
menjadi pusat vaksinasi dan isolasi 
kendiri. — LiCASnews 

MANILA: Jaringan global pe-
nyokong hak orang asli mengata-
kan bahawa sistem ekonomi global 
sekarang ini “telah memperburuk 
kerentanan masyarakat peribumi 
terhadap kesan krisis iklim”.

Gerakan Masyarakat Adat Anta-
rabangsa untuk Penentuan Diri dan 
Pembebasan mengatakan ketidak-
samaan sosial telah menjadikan 
penduduk yang paling rapuh pada 
“peningkatan kerentanan” terha-
dap kerosakan.

“Keadaan iklim yang semakin 
buruk memusnahkan persekitaran 
mereka yang bergantung kepada 
makanan, air, dan tempat tinggal 
mereka,” kata Beverly Longid, 
koordinator IPMSDL. Dalam satu 
kenyataan pada 16 Ogos, aktivis 
Filipina itu mengatakan bahawa 
masyarakat peribumi tidak akan 
dapat bertahan dalam keadaan 
darurat iklim jika [sistem dunia 
sekarang .. terus merosakkan ko-
muniti ini.”

Longid mengatakan hal ini se-
lepas kajian Panel Antara Pemer-
intah mengenai Perubahan Iklim  
yang melaporkan manusia telah 
menyebabkan perubahan iklim 

yang “belum pernah terjadi sebe-
lumnya dan tidak dapat dipulih-
kan”. Laporan iklim PBB men-
dapati bahawa pemanasan global 
berbahaya hampir tidak dapat di-
kawal.

Laporan itu juga mengatakan 
bahawa walaupun pelepasan kar-
bon telah dikurangkan namun ia 
masih tidak dapat mencegah pe-
manasan global 1.5 darjah Celsius 
di atas suhu pra-industri menjelang 
tahun 2040. Longid mengatakan 
bahawa penduduk peribumi, yang 
merupakan pelindung utama alam 
sekitar, “adalah salah kumpulan 
paling menderita jika krisis cuaca 
ini tidak diambil berat.” 

Uskup Jose Colin Bagaforo 
dari Caritas Filipina mengatakan 
betapa parahnya situasi iklim saat 
ini yang memanggil semua sektor 
untuk “bersatu dalam aksi demi 
menyembuhkan Rumah Kita ber-
sama. Saya takut akan apa yang 
akan terjadi bagi golongan muda 
dan mereka yang belum dilahir-
kan,” katanya. 

“Namun, kita harus bertindak 
dan berjuang demi mereka,” ujar 
Uskup itu lagi. — LiCASnews 

Masyarakat adat terjejas 
akibat sistem ekonomi 
global, krisis cuaca 

Msgr. Andrew Vissanu Thanya-anan, dan Father Pairat Sriprasert, 
ketua Caritas Thailand, membahagi-bahagikan makanan kepada 
komuniti miskin di Bangkok. Foto: LiCASnews 



Kenali 
Santo Anda 

Sto Louis 
(Ludowikus) IX 

~ 25 Ogos ~

Louis dilahirkan pada 25 
April 1214. Ayahnya 

adalah Raja Louis VIII dari 
Perancis dan ibunya adalah 
Ratu Blanca. 

Sejak kecil, Louis juga 
amat menghargai iman Ka-
toliknya. Ketika berusia 12 
tahun, ayahnya meninggal 
dunia dan Louis diangkat 
menjadi raja. 

Louis menjadi seorang 
raja yang mengkagumkan. Beliau berkahwin dengan 
Margaret dan saling mengasihi satu sama lain serta di-
karunia ramai anak.

Louis memperlihatkan hidup rohani yang sangat baik. 
Dia selalu mengambil bagian dalam Misa Harian dan 
mendaraskan Doa Ofisi. Beliau murah hati serta adil. 

Baginda memerintah rakyatnya dengan bijaksana, 
belas kasihan dan dengan menerapkan prinsip-prinsip 
Kristian sejati. Dia hidup sesuai dengan keyakinannya 
sebagai seorang Katolik. 

Seorang sejarawan, Joinville, yang menulis riwayat 
hidup St. Louis menyatakan Raja Louis tidak pernah 
mengucapkan kata-kata yang tidak sopan.

St. Louis juga ikut serta dalam Perang Salib sebanyak 
dua kali. Beliau pernah ditawan semasa perang perta-
ma namun Louis tetap gagah berani dan berbudi luhur 
dalam segala sikapnya. 

Semasa dalam perjalanan ke Perang Salib kedua, Raja 
Louis dijangkiti demam tifoid.

Beberapa jam menjelang kematiannya, beliau berdoa 
agar Tuhan membenarkan dia memasuki Bait-Nya.

St Louis wafat pada 25 Ogos 1270. St. Louis dinyata-
kan kudus oleh Paus Bonifasius VIII pada tahun 1297.

KUALA LUMPUR: Konferensi para 
Uskup Katolik Malaysia-Singapura-
Brunei (CBCMSB) mengadakan pe-
milihan jawatankuasa penggal terbaharu 
mereka baru-baru ini. Tempoh jawatan 
biasanya berakhir setelah dua tahun, 
kemudian pemilihan diadakan semula. 
Namun, para uskup memutuskan untuk 
mengekalkan sebahagian besar pemeg-
ang jawatan kerana dua sebab praktikal.

Pertama, disebabkan pandemik dan 
mengingati semua keuskupan serta 
paroki bergelut dengan akibatnya, maka 
adalah bijak untuk menumpukan usaha 
berterusan dalam pembangunan dan 
bantuan seperti yang sedang dilakukan 
oleh pelbagai pemegang jawatan dari-
pada menukar. 

CBCMSB juga menumpukan tiga 
acara penting iaitu Sinode para Uskup 
yang diumumkan oleh Sri Paus Fransis-
kus untuk dilancarkan di setiap keusku-
pan pada 17 Oktober 2021. Kedua, Ul-
ang Tahun ke-50 Konferensi Uskup Asia 
(FABC) yang ditangguhkan pada No-
vember 2022 dan yang ketiga, Konven-
syen Pastoral Pan-Malaysia 2026 yang 
memerlukan penglibatan di peringkat 
paroki, keuskupan dan regional. 

Kekosongan yang ditinggalkan oleh 
mendiang Kardinal Cornelius Sim 

harus diisi. Mendiang merupakan naib 
presiden Persidangan dan ketua komisi 
Alkitab Serantau dan Komisi Komuni-
kasi Sosial. 

Para uskup sedang mengkaji struktur 
kerja untuk melihat cara terbaik bagi 
komisi itu berkesan. Mungkin ada be-
berapa penyusunan semula, sebagai 
contoh, komisi  untuk Keluarga, Kaum 
Awam dan Kehidupan telah dipisahkan 
menjadi dua komisi: Hidup Keluarga 
dan Kaum Awam, yang dapat berfungsi 
dengan lebih berkesan.

Presiden, Uskup Sebastian Francis 
dipilih semula sebagai presiden. Naib 
Presiden yang baharu ialah Uskup 
Agung William Goh dari Singapura. 
Uskup Agung Julian Leow kekal se-
bagai Presiden Konferensi para Uskup 
Malaysia. 

Para uskup telah menjadualkan per-
temuan susulan mengenai struktur dan 
sekretariat Persidangan. Ia akan difasili-
tasi oleh Uskup Agung Julian Leow 
pada 24 Ogos. Akan ada pengumuman 
lebih lanjut selepas pertemuan itu

Yosef dilahirkan pada ta-
hun 1556 di Sepanyol. 

Pada usia 28 tahun, Yosef 
ditahbis sebagai imam. 

Fr Yosef diserahkan tu-
gas yang penting dan mel-
aksanakan tugas-tugasnya 
itu dengan baik. Namun, 
Yosef merasa Tuhan me-
manggilnya untuk melaku-
kan suatu karya istimewa 
bagi kanak-kanak miskin di 
Roma. 

Maka Fr Yosef meninggalkan Sepanyol dan pergi ke 
Roma. Di sana, hatinya tergerak oleh belas kasihan ke-
pada anak-anak yatim piatu dan anak-anak gelandangan.

 Fr Yosef menghimpunkan mereka, mengajar serta 
memberikan kasih sayang.  Beliau turut dibantu oleh be-
berapa paderi yang lain.

Ini mendorongkan untuk mendirikan ordo religius ba-
haru sambil mengajar anak-anak yang dikasihinya. 

St. Yosef mengalami banyak penderitaan kerana per-
buatan beberapa orang yang hendak mengambil alih or-
donya. Orang-orang itu mahu mengendalikan biara itu 
mengikuti kesesuaian mereka.

Malah, akibat fitnah, Fr Yosef nyaris dipenjara.
Ketika berusia 90 tahun, Fr Yosef menerima khabar 

menyedihkan apabila ordonya dilarang berkarya. Na-
mun demikian, menanggapi tragedi tersebut Fr Yosef 
hanya mengatakan, “Tuhan yang memberi, Tuhan yang 
mengambil; terpujilah nama-Nya. Karyaku diselengga-
rakan semata-mata kerana cinta kepada Tuhan.”

Dua tahun kemudian, iaitu pada tahun 1648, orang ku-
dus ini wafat dalam tenang dan damai. Beberapa tahun 
sesudah wafatnya, ordo Imam-imam Piarist, diizinkan 
untuk melanjutkan kembali karya St. Yosef yang men-
gagumkan. 

St. Yosef dinyatakan kudus oleh Sri Paus Klemens XIII 
pada tahun 1767 dan dinyatakan sebagai santo pelindung 
sekolah-sekolah Kristian  pada tahun 1948 oleh Sri Paus 
Pius XII.

St. Yosef dari Calasanz 
~ 25 Ogos ~

Badan Eksekutif
Presiden: Uskup Sebastian Francis, Penang  
Naib Presiden: Uskup Agung William Goh, Singapore 
Setiausaha Episkopal: Uskup Richard Ng, Miri 
Uskup Bendahari: Uskup Bernard Paul, Malacca Johore 
Setiausaha Eksekutif: Sdra Charles Bertille  

Presiden bagi Komisi-komisi dan Jabatan 
1. Komisi Alkitab: Uskup Richard Ng, Miri  
2. Komunikasi Sosial: Uskup Agung William Goh.  
3. Hidup Keluarga: Uskup Agung John Wong, Kota Kinabalu  
4. Uskup untuk Kaum Awam: Uskup Julius Gitom, Sandakan  
5. Hidup Bakti: Uskup Agung William Goh 
6. Caritas: Uskup Bernard Paul, Melaka-Johor  

7. Creation Justice: Uskup Joseph Hii, Sibu  
8. Migran & Orang Berpindah randah (ECMI):   
    Uskup Bernard Paul  
9. Paderi Keuskupan & Seminari: Uskup Richard Ng  
10. Ekumenisme & Hal Ehwal Antara Iman: Uskup Agung  
      Julian Leow, Kuala Lumpur 
11. Belia & Pelayanan Kampus: Uskup Agung Simon Poh,  
      Kuching  
12. Liturgi: Uskup Sebastian Francis 
13. Persatuan-persatuan Misi Kepausan/ Penginjilan  
      Baharu: Uskup Agung Simon Poh  
14. Pelayanan Kesihatan: Uskup Cornelius Piong  
15. Komisi Kateketikal Malaysia: Uskup Agung Julian Leow 
16. Pendidikan Katolik Malaysia: Uskup Agung Julian Leow  

Tiga fokus utama CBCMSB 

KOTA KINABALU: Komisi Keluarga 
Keuskupan Agung Kota Kinabalu men-
ganjurkan forum maya “Kemurungan dan 
tragedi bunuh diri mengikut perspektif 
Gereja” pada 13 Ogos lalu.

Lebih 700 peserta menyertai forum 
maya ini yang merupakan kesinambungan 
forum yang diadakan pada bulan Julai lalu 
yang membincangkan kemurungan dan 
tragedi bunuh diri mengikut perspektif 
kesihatan.

Dua orang paderi telah dijemput untuk 
membincangkan topik tersebut iaitu Fr 
Michael Modoit dari Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu dan Fr Dr Charles Chiew 
dari Keuskupan Keningau.

Dimulakan dengan doa oleh Fr Michael 
yang seterusnya menayangkan video klip 
singkat tentang betapa berharganya ke-
hidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan.

Menurut Fr Michael, bunuh diri dipan-
dang sebagai dosa berat. Gereja menga-
jarkan, “Bunuh diri adalah pelanggaran 
berat terhadap keadilan, harapan, dan 
cinta kasih. Ia dilarang oleh perintah ke-
lima.” (KGK 2325). Paderi itu mengam-
bil beberapa rujukan dari Alkitab tentang 
sikap Gereja terhadap mereka yang mem-
bunuh diri iaitu Katekismus Gereja Ka-

tolik (2280. 2282, 2283), undang-undang 
kanonik Gereja dan dokumen-dokumen 
Gereja seperti Evangelium Vitae. 

Suatu ketika dahulu, Gereja menolak 
pengebumian umat yang membunuh diri.

Namun, hasil peredaran masa dan 
penemuan-penemuan sains, Gereja mem-
pertimbangkan jika seseorang mengalami 

gangguan besar mental,yang menggang-
gunya membuat keputusan,di mana orang 
itu menderita jiwa dan akhirnya, tanpa se-
dar, mengambil nyawa sendiri. 

Dalam sesinya, Fr Dr Charles memberi 
tiga contoh kes gangguan jiwa yang mem-
bawa kepada kemurungan dan tragedi 
bunuh diri. 

Beliau juga menjawab persoalan apa-
kah mereka yang mengalami gangguan 
jiwa disebabkan oleh kerasukan? 

Jelasnya, gangguan jiwa boleh ke-
lihatan seperti kerasukan kerana per-
lakuan mereka tidak terkawal. Menurut 
Fr Charles, orang-orang yang kelihatan 
‘hilang akal’ harus dirujuk kepada pakar 
psikologi agar mereka dapat dibantu ker-
ana dikhuatiri mereka akan mengambil 
nyawa sendiri. 

Fr Charles menegaskan masyarakat 
agar mengambil tindakan pro-aktif mem-
bantu mereka yang mengalami kemurun-
gan khususnya yang mempunyai kecend-
erungan bunuh diri. 

Pada akhir sesinya, Fr Charles berpesan 
agar umat harus update akan ajaran-ajaran 
gereja terkini serta penemuan perubatan 
dan jangan mudah mengutuk mereka yang 
membunuh diri. 

Badan Eksekutif dan Presiden Komisi CBCMSB Penggal Terbaharu 

Forum maya bincang tragedi bunuh 
diri dari perspektif Gereja 
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MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(OGOS)    

PENGINJLAN: Gereja — Marilah kita berdoa 
bagi Gereja, agar ia dapat menerima dari Roh 
Kudus, rahmat dan kekuatan untuk memperbai-
ki dirinya dalam terang Injil.

Ogos 22, 2021 

Klerus, umat awam 
fahami PMPC 2026 TELUPID: Fr Jasery Emmanuel 

Gabuk yang ditahbis pada 16 
Sept 2004, meninggal dunia di se-
buah klinik di Telupid. Berita itu 
menggemparkan seluruh umat Ka-
tolik di Sabah dan yang mengen-
alinya. Fr Jasery menghembuskan 
nafas terakhir pada jam 4.46 pe-
tang, 17 Ogos kerana komplikasi 
hati dan kesukaran bernafas. 

Jenazah Fr Jasery, 51, berada di 
Gereja St Martin semalaman pada 
17 Ogos dan dibawa ke Chapel 
Blessed Sacrament di Katedral 
Hati Kudus. Misa Pengebumian 
diadakan pada 19 Ogos. 

Demi mematuhi SOP, hanya 
paderi dan  seminarian sahaja 
yang hadir dalam Misa Penge-
bumian. Manakala keluarga ter-

dekat Fr Jasery dibenarkan hadir 
semasa upacara pengebumian di 
perkuburan.  Semoga Fr Jasery be-
rehat dalam damai. Takziah kepa-
da keluarga dan rakan-rakan yang 
berdukacita di atas pemergian Fr 
Jasery. 

Fr Jasery E. Gabuk 
hembus nafas terakhir 

KOTA KINABALU: Taklimat 
maya mengenai Konvensyen Pas-
toral Pan Malaysia 2026 (PMPC 
2026) telah diadakan pada 7 Ogos 
untuk para paderi,religius, ahli-
ahli majlis pastoral paroki dan 
komisi-komisi di  Keuskupan 
Agung Kota Kinabalu.

Seramai 171 peserta meng-
hadiri sesi selama dua jam itu, 
mendengar taklimat dalam talian 
yang disampaikan oleh Anthoni 
Lim dan Fr Thomas Madanan, 
yang merupakan  jawatankuasa 
penganjur utama MPC 2026, dan 
Dominic Lim, Setiausaha Ekse-
kutif Keuskupan Agung. Uskup 
Agung John Wong juga turut 
hadir.

Taklimat dimulakan dengan doa 
yang dipimpin oleh Bro Thomas 
Paul SG, diikuti dengan peneran-
gan tentang PMPC 2026 yang dis-
ampaikan oleh Sdra Anthoni Lim. 

Dijelaskan bahawa, pada tahun 
1976, Konvensyen Pastoral Se-
menanjung Malaysia telah dila-

hirkan yang juga dikenali sebagai 
Aggiornamento. 

Sdra Antnoni juga menjelas-
kan sejarah di sebalik penubuhan 
PMPC 2026, Visi dan Misinya. 
Sdra Antoni menutup sesinya 
dengan mengingatkan semua 
peserta agar tidak merasa bim-
bang dengan pengenalan PMPC 
2026 yang dikhuatiri “menukar” 
rancangan pastoral Keuskupan 
Agung.

Ini adalah kerana Keuskupan 
Agung KK mempunyai rancan-
gan pastoralnya sendiri, yang 
dikenali sebagai DOPP (Diocesan 
Organizational Pastoral Plan). 

Tidak dinafikan ramai peserta 
yang keliru dan khuatir, sama ada 
pengenalan rancangan pastoral 
lain akan  membatalkan DOPP.

Uskup Agung Wong menjelas-
kan bahawa DOPP masih menjadi 
sistem kehidupan semua inisiatif 
pastoral dalam Keuskupan Agung 
manakala PMPC 2026 adalah 
rancangan pelengkap yang akan 

berfungsi ‘sebagai peluang dan 
berkat’ untuk semua, ‘untuk ber-
tumbuh dalam prosesnya, untuk 
perjalanan iman peribadi kita, un-
tuk keluarga, untuk komuniti, un-
tuk keuskupan dan untuk seluruh 
Malaysia’.

Prelatus itu juga menjelaskan 
bahawa Visi dan Misi PMPC 
2026 mirip dengan Visi dan Misi 
Keuskupan Agung Kota Kina-
balu, dan menunjukkan bahawa 
semua proses untuk PMPC 2026, 
yang akan dimulakan segera di 
peringkat paroki, adalah peleng-
kap elemen-elemen pastoral  yang 
tertanam dalam DOPP itu sendiri.

Pada akhir taklimat, Uskup 
Agung Wong mengucapkan ter-
ima kasih kepada semua peserta 
kerana menghadiri perjumpaan 
dalam talian dan berharap agar 
taklimat tersebut dapat meng-
hidupkan kembali semangat pas-
toral di tengah-tengah gelombang 
pandemik. Sesi berakhir kira-kira 
jam 11.15 pagi. — Peter Zeter

KUALA LUMPUR: “Kami ingin 
menjadi Gereja yang mendengar 
dan berkongsi, dekat dengan anda 
semua ...” ujar Uskup Sebastian 
Francis, Presiden Konferensi para 
Uskup Katolik Malaysia, Singapu-
ra dan Brunei (CBCMSB). 

Pelancaran laman web CBC-
MSB Ogos ini merupakan tanda 
kehadiran Gereja di tengah-tengah 
masyarakat, menawarkan pelay-
anan dan mudah dijangkau oleh 
umat awam. Lawati laman web 
CBCMSB di https://cbcmsb.org/ 

CBCMSB lancar laman web

KOTA KINABALU: Merujuk 
kepada semakan SOP terbaharu  
dari Kerajaan Negeri Sabah yang 
merangkumi pembukaan semula 
tempat ibadat bukan Islam, prela-
tus KK, Uskup Agung John Wong, 
menjelaskan bahawa Gereja tidak 
segera dibuka semula untuk Misa 
Kudus fizikal. 

Dalam pesan media sosial yang 
ringkas dan padat kepada para 
paderi, Uskup Agung John mem-
inta mereka bersabar dan mema-
hami tentang situasi semasa yang 
menunjukkan peningkatan jumlah 
jangkitan setiap hari di Sabah.

Laporan harian menunjukkan 
kebimbangan bahawa virus terse-

but tidak dapat dikekang dalam 
kluster terkawal sebaliknya mer-
ebak ke merata tempat. 

Walaupun SOP yang terbaharu 
memberi kelonggaran, termasuk 

membenarkan pembukaan semula 
gereja dengan had sepertiga umat 
di kawasan setempat yang telah 
diberi vaksin sepenuhnya (dua 
dos), Uskup Agung khuatir kerana 

masih banyak paroki belum men-
erima vaksin. 

Walaupun paderi bertanggung-
jawab secara individu untuk me-
mutuskan pembukaan semula ger-
eja untuk paroki mereka, Uskup 
Agung menasihatkan agar mereka 
berhati-hati dan menunggu sedikit 
masa lagi, mungkin satu atau dua 
bulan kemudian serta melihat hasil 
SOP berikutnya dari pihak berkua-
sa sebelum memutuskan Gereja 
dibuka semula. 

Sementara itu, Katedral Sacred 
Heart telah menjawab banyak per-
tanyaan mengenai pembukaan se-
mula Katedral untuk Misa fizikal 
di akaun Facebooknya.

Paderi Paroki, Father Paul Lo, 
atas nasihat tim kesihatan paroki, 
memberitahu umat bahawa paroki 
tidak tergesa-gesa membuka sem-
ula gereja untuk Misa fizikal bagi 
menggelakkan bahaya kesihatan 
bagi semua orang. 

Keputusan itu dibuat memandan-
gkan peningkatan berterusan 
jangkitan di negeri ini walaupun 
pemerintah telah melonggarkan 
sekatan untuk individu yang diberi 
vaksin sepenuhnya.

Pengumuman di media sosial 
FB itu mendapat maklum balas 
yang baik serta memahami  lang-
kah bijak yang diambil oleh paro-
ki.  — CS

Pembukaan kembali Gereja, Uskup Agung John Wong 
utamakan keselamatan dan kesihatan masyarakat


