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Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah mem-
eteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sebab itu jadi-
lah penurut-penurut Tuhan seperti anak-anak yang kekasih dan 
hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah 
mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita se-
bagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan.

Efesus 4:30--5:2

EDARAN DALAMAN SAHAJA

KOTA VATIKAN:  Kesukaran dan krisis 
dalam Gereja Katolik bukanlah tanda gereja 
mengalami kemunduran sebaliknya ia adalah 
tanda gereja yang hidup dan bertumbuh mela-
lui pelbagai cabaran, kata Sri  Paus Fransiskus. 

“Mari kita ingat bahawa gereja selalu men-
galami kesulitan, selalu dalam krisis, kerana 
dia masih hidup. Makhluk hidup kerana  mela-
lui krisis. Hanya yang mati tidak mengalami 
krisis,” katanya.

Dalam sebuah pesan video yang diterbitkan 
oleh Jaringan Doa Seluruh Dunia Sri Paus pada 
3 Ogos, Fransiskus menyampaikan intensi 
doanya untuk bulan Ogos, yang didedikasikan 
untuk misi penginjilan gereja.

Gereja diseru untuk menginjil bukan menu-

kar agama orang lain, katanya, menginjil ada-
lah sebuah panggilan, ia adalah sebahagian 
identiti Gereja Katolik. 

“Kita hanya dapat memperbaharui ger-
eja dengan memperhatikan kehendak Tuhan 
dalam kehidupan kita sehari-hari dan memula-
kan transformasi yang dipandu oleh Roh Ku-
dus.”

“Mengizinkan Roh Kudus, karunia Tuhan, 
dalam hati kita mengingatkan kita apa yang 
Yesus ajarkan dan menolong kita mempraktik-
kannya,” kata Sri Paus. 

Umat   Katolik dapat memperbaharui gereja 
hanya dengan “memahami kehendak Tuhan 
dalam kehidupan seharian kita” dan menera-
pkan ajaran Yesus dalam praktik, tambahnya.

“Marilah kita mulai mereformasi gereja 
dengan mereformasi diri kita sendiri, tanpa 
idea-idea  tanpa prasangka ideologi, tanpa 
kekakuan, melainkan dengan bergerak maju 
berdasarkan pengalaman rohani, pengalaman 
berdoa, pengalaman beramal, pengalaman pe-
layanan,” kata Bapa Suci. 

Sebelum mengungkapkan intensi doanya, 
Sri Paus Fransiskus menyatakan harapannya 
agar lebih ramai misionari menyahut panggi-
lan, untuk pergi menemui orang lain tanpa me-
maksa mereka menukar kepercayaan mereka. 

“Marilah kita berdoa untuk gereja, agar dia 
mendapat rahmat dan kekuatan dari Roh Ku-
dus untuk memperbaiki dirinya dalam terang 
Injil,” katanya. — CNS 

BEIRUT: Ziarah ikon Kelu-
arga Kudus Kehendak Ilahi 
Perpaduan dan Keamanan 

telah bermula.  Ikon ini akan be-
rada di Lubnan selama sebulan, 
demikian laporan Father Samir 
Rouhana dari Paroki St. Elias Par-
ish dekat Haifa, Israel.

Ikon Keluarga Kudus tersebut bertatahkan 
relik dari Basilika Annunciation di Nazareth, 
Israel. Ia diberkati dan dikuduskan di sana 
oleh Uskup Agung Pierbattista Pizzaballa, pa-
triark Latin Yerusalem, pada 27 Jun, hari di 
mana Timur Tengah dikonsekrasikan kepada 
Keluarga Kudus. Pada hari yang sama, para 
patriak dan uskup di Timur Tengah juga mer-
ayakan Misa untuk perdamaian dalam tradisi 
tahunan pada hari Ahad terakhir bulan Jun.

Ikon tersebut akan dibawa ke Syria, Iraq, 
Mesir dan Jordan. Ia kemudian akan dikem-
balikan ke Tanah Suci dan dibawa ke Vatikan 
untuk Misa penutup Tahun Sto Yosef pada 8 
Disember. Dari situ, ia akan dikembalikan ke 
Tanah Suci.

“Kami menerima ikon ini di Lubnan den-
gan sukacita ... mengetahui betapa menderit-
anya negara kecil ini selama bertahun-tahun,” 
ujar Patriark Katolik Syria, Ignace Joseph III 
Younan, yang memimpin Misa pertama di 
Lubnan dengan ikon itu, pada 31 Julai semasa 
menyampaikan homili beliau dari Katedral 
Katolik Syria Our Lady of the Annunciation 
di Beirut. 

Patriak Younan mengatakan, “Lubnan se-
dang melalui tahap yang paling berbahaya 

pada ketika ini malah lebih dari sebelumnya. 
Negara ini memerlukan berkat Keluarga Ku-
dus. Kita bermohon kepada Keluarga Kudus 
dan meletakkan di kaki mereka segala kes-
akitan, kekhuatiran, kelemahan dan harapan 
kami.”

Patriak itu berdoa agar “kita belajar dari 
ikon ini untuk menghidupkan panggilan 
kekudusan di Lubnan dan bekerja agar negara 
kita tetap menjadi obor di rantau ini dan men-
jadi contoh dalam hidup bersama.”

Ikon Keluarga Kudus berada di altar Kat-
edral Beirot pada Ogos sempena Misa mem-
peringati ulang tahun pertama memperingati 
letupan di pelabuhan Beirut yang mengorban-
kan lebih 200 orang, lebih daripada 6,000 
cedera dan lebih dari 300,000 orang kehilan-
gan tempat tinggal akibat letupan bahan kimia 
tersebut.

Ziarah ini merupakan inisiatif bersama 
Komisi Latin di Tanah Suci, Jawatankuasa 
Episkopal Keadilan dan Keamanan Konsili 
Patriark Katolik Timur Tengah dan Konsili 
Gereja Timur Tengah.

Dalam homilinya, Patriak Younan meratapi 
bahawa Lubnan telah menjadi “bahan ketawa 
kepada dunia, kerana bencana kewangan dan 
kehidupannya.”

Beliau menambah bahawa “pihak berkuasa 
di negara ini tidak sampai pada tahap bertang-
gungjawab.”

Lubnan sedang mengalami krisis sosioe-
konomi yang belum pernah terjadi sebel-
umnya, di mana mata wang negara telah ke-
hilangan lebih dari 90% nilainya sejak akhir 
2019, menyebabkan lebih dari 50% penduduk 
negara itu menjadi miskin. Bank Dunia telah 

menganggap situasi mengerikan di Lebanon 
sebagai salah satu kemelesetan yang paling 
teruk sejak pertengahan abad ke-19.

Oleh itu, Patriark Younan memohon ke-
pada Keluarga Kudus “dalam masa-masa 

sukar ini untuk menemani kita, menyokong 
kita, menjadi pengantara untuk kita, kelu-
arga, masyarakat dan tanah air kita, dan me-
nyelamatkannya daripada  kebinasaan.” — 
CNS 

Ikon Keluarga Kudus untuk 
keamanan, mula ‘berziarah’ 
di Timur Tengah 

Krisis dan kesukaran adalah tanda Gereja itu hidup
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Siapa orang-orang yang 
dekat di hati Tuhan? 

Pada siapakah Tuhan selalu 
bersimpati? Pada siapakah 
yang harus kita doakan sela-

lu? Pada siapakah kita harus uta-
makan agar Tuhan selalu member-
kati mereka? 

Kita sedang berada di tengah-
tengah temasya Sukan Olimpik. 
Apa yang kita lihat pada temasya 
ini ialah tubuh-tubuh paling sihat 
di dunia, yang masih muda, yang 
memakai pakaian sukan berwarna 
warni dan tersenyum ceria. Sukan 
Olimpik adalah perayaan kesihat-
an. 

Apa sahaja yang ada di sekitar 
permainan ini sama ada iklan 
komersil, cita-cita, ubat-ubatan 
haram sekalipun, reaksi pertama 
kita terhadap mereka mungkin 
hanyalah pujian:  “Wah! Cantik! 
— Ini mengatakan sesuatu yang 
indah tentang kehidupan dan ten-
tang Tuhan."

Lebih-lebih lagi, apa yang kita 
lihat bukan hanya atlet. Mereka 
dikelilingi oleh tempat-tempat ber-
nilai jutaan ringgit, sebuah negara 
tuan rumah yang mempamerkan 
rangkaian televisyen terbaiknya, 
yang memberikan liputan berwar-
na-warni di seluruh dunia, dan di 
mana-mana sahaja, ia memapar-
kan kegirangan orang-orang muda, 
kesihatan, kecantikan, dan kemak-
muran yang disoroti dengan teliti, 
seolah-olah dunia ini hanya 
berkisar tentang sukan ini sahaja.  

Sayangnya, kesihatan, kecanti-
kan, dan kemakmuran tidak dila-
hirkan secara saksama, ia tidak 
dibahagi sama rata, dan dikongsi 
bersama. Cuba tukar ke saluran 

lain televisyen anda dan anda akan 
melihat sebaliknya: saluran berita 
penuh dengan gambar penderitaan, 
kemiskinan,  ket idakadilan, 
kelaparan, kehancuran, berita ten-
tang berjuta-juta orang melarikan 
diri dari keganasan, berjuta-juta 
orang hidup dalam kemelaratan, 
dan berjuta-juta orang yang hidup 
dengan putus asa di sempadan-
sempadan negara di setiap penjuru 
dunia ini. 

Dan ini hanya sebahagian yang 
kita dapat lihat dalam berita. Ini 
tidak termasuk kejadian yang tidak 
dapat kita lihat misalnya berjuta-
juta orang sakit, berjuta-juta pen-
gangguran, berjuta-juta yang men-
jadi mangsa keganasan dan pend-
eraan, berjuta-juta dengan pelbagai 
cabaran fizikal dan mental, dan 
berjuta-juta lagi sedang menghidap 
penyakit yang mematikan. 

Apa yang dikatakan kehidupan 
dan tubuh-tubuh yang sedang 
menderita ini dengan tubuh para 
atlet Olimpik kita? Soalan yang 
bagus.

Bagaimana seseorang menilai 
perbezaan  pahit ini, realiti yang 
amat bertentangan dengan apa 
yang kita lihat di Sukan Olimpik 
dan apa yang kita lihat di berita 
dunia? 

Dari sudut mana ia mengesank-
an kita dari segi doa dan simpati 
kita? Adakah penderitaan orang 
miskin mampu menjentik kemura-
han hati kita dan adakah keseng-
saraan mereka dapat membuatkan 
kita berdoa untuk mereka? 

Jika ya, bukankah ini membay-
angkan bahawa kesihatan yang 

baik dan kebajikan yang indah 
adalah tidak baik? 

Kita boleh belajar dari doa-doa 
persembahan Ekristi.  Semasa 
Ekaristi, imam mempersembahkan 
dua elemen kepada Tuhan, iaitu 
roti dan anggur, dan kita meminta 
Tuhan untuk memberkati diri kita 
masing-masing. 

Roti dan anggur mewakili dua 
aspek berbeza dalam hidup dan 
dunia kita. Memetik kata-kata 
Pierre Teilhard de Chardin, beliau 
mengatakan, "Dalam erti kata lain, 
material sejati yang dikonsekrasi 
setiap hari apa yang terjadi di 
dunia pada hari itu — roti sebagai 
lambang kejayaan hasil yang 
diperolehi, wain (darah) yang 
mengalir keluar semasa keletihan 
dan penderitaan dalam mencapai 
kejayaan.  

Pada hakikatnya, doa persemba-
han meminta berkat berganda: 
Tuhan Pencipta semua alam, kami 

mempersembahkan hari ini semua 
yang ada di dunia ini, sama ada 
kegembiraan mahupun penderita-
an. 

Kami mempersembahkan roti 
hasil dari tuaian bumi, malah 
kami juga mempersembahkan 
wain kegagalan, darah dari  
semua yang hancur semasa cuba 
mencapai kejayaan. 

Kami mempersembahkan kepa-
da-Mu kewibawaan kami, kekay-
aan kami, kesihatan kami, atlet 
kami,  seniman kami, bintang filem 
kami, usahawan kami, belia kami, 
kesihatan kami, dan semua yang 
kreatif dan bersemangat dalam 
kehidupan, juga kami mempersem-
bahkan mereka yang lemah, beru-
sia, kecewa, sakit, mati, dan  
mangsa keadaan.

Kami menawarkan kepada-Mu 
semua keindahan duniawi, kes-
enangan, dan kegembiraan  dalam 
hidup ini, walaupun ketika kami 
berdiri di bawah kayu Salib-Mu, 
menegaskan bahawa orang yang 
tersisih dari kesenangan duniawi 
adalah tonggak masyarakat. 

Kami menawarkan kepada-Mu, 
yang kuat bersama dengan yang 
lemah, bermohon kepada-Mu 
untuk hadir dan memberkati ked-
ua-duanya dan meringankan serta 
menghulurkan tangan kami, seper-
ti Engkau, yang menyentuh dan 
memberkati semua orang. Kami 
mempersembahkan Engkau, 
keajaiban dan keperitan dunia 
ini." 

Tuhan mempunyai kasih yang 
istimewa bagi orang miskin, yang 
menderita, orang sakit, dan yang 

lemah, dan juga untuk kita. Iman 
kita meyakinkan kita bahawa lebih 
mudah bagi orang miskin mema-
suki Kerajaan Syurga berbanding 
yang kaya dan kuat. Namun, 
walaupun itu benar, ini tidak 
menunjukkan bahawa menjadi 
kaya, sihat dan kuat itu adalah 
tidak baik. 

Tetapi, kekayaan dan kekuatan 
sudah pasti membawa bahaya. 
Menjadi muda, sihat, kuat, men-
arik secara fizikal, dan berbakat 
sering (walaupun tidak selalu) 
menjadi formula untuk menjadi 
angkuh kerana menjalani kehidu-
pan yang lebih istimewa berband-
ing orang lain. 

Hanya sedikit orang yang dapat 
memainkan bakat istimewanya 
dengan baik. 

Walaupun begitu, kita harus 
tetap menegaskan bahawa Tuhan 
tersenyum, positif, dengan kebang-
gaan dan kepuasan, semangat, di 
tempat-tempat di mana kehidupan 
berkembang, sihat, muda, ber-
bakat, dan menarik secara fizikal. 

Tuhan tersenyum pada atlet 
Olimpik kita. Kasih sayang Tuhan 
untuk orang miskin tidak menidak-
kan kasih Tuhan kepada yang kuat. 
Seperti ibu bapa yang baik, Tuhan 
berbangga dengan anak-anaknya 
yang berbakat, walaupun ada kasih 
sayang khas untuk anak yang men-
derita.

Pada setiap setiap Ekaristi, kita 
mempersembahkan kedua-duanya, 
atlet Olimpik dan orang-orang 
pelarian yang berada di sempadan 
kita. — Hakcipta Terpelihara 
1999-2021 @ Fr Ron Rolheiser 

Merungut atau mengomel 
adalah sikap biasa 
manusia. Tanpa sedar, ia 

boleh mendatangkan akibat buruk  
terhadap hati manusia itu sendiri 
serta komuniti di mana dia berada. 

Misalnya merungut terhadap 
kuasa dan kewujudan Tuhan serta 
menolak sabda-Nya. Dengan kata 
lain orang yang suka merungut 
adalah orang yang berbahaya 
bukan hanya terhadap dirinya 
sendiri tetapi juga orang lain. 

Dia boleh mempengaruhi dan 
melemahkan kehidupan komuniti 
serta menimbulkan ketidakpuasan 
terhadap sesamanya. Malah dia 
boleh menjadi batu sandungan 
pada orang-orang yang lemah 
imannya sehingga akur terhadap 
pandangannya yang negatif itu.

Saya pernah bertemu mengala-
mi salah seorang orang yang suka 
merungut. Pada suatu ketika, dia 
merungut, “Saya sudah berpuluh-
puluh tahun menghadiri Misa 
tetapi tidak ada satu pun sabda 
Tuhan dan khutbah yang betul-
betul saya inga. Tubuh Yesus yang 
saya sambut pun saya rasa biasa-
biasa saja. Saya berpendapat 
bagus tidak ke gereja, merugikan 
saya dan merugikan pihak Gereja 

saja!” 
Orang ini memang suka men-

gomel dan yang sedihnya, dia ser-
ing merungut 'tidak berasa apa-
apa' ketika ke Gereja dan meny-
ambut Tubuh Yesus semasa 
berkumpul dengan sahabat-
sahabat seiman. 

Semasa zaman Yesus, orang-
orang Yahudi juga suka bersun-
gut-sungut, lebih-lebih lagi apabi-
la Yesus berkata: “Akulah roti 
yang turun dari syurga.” Mereka 
mempersoalkan kelayakan Yesus 
yang berani berkata demikian. 
“Perkataan ini keras, siapakah 
yang sanggup mendengarkann-
ya?” demikian sungutan mereka 
(Yoh 6:60).

Yesus tahu hati dan minda 
mereka tertutup untuk menerima 
ajaran-Nya, atau sudah lali den-
gan apapun yang dikatakan-Nya 
maka Roh Kudus tidak akan dapat 
membawa mereka kepada sabda-
Nya. Begitu juga dengan kita, 
apabila hati  kita tertutup, 
bagaimana Roh Kudus dapat 
berkarya di dalam peribadi kita?

Dalam hal ini Paulus memberi 
peringatan keras kepada mereka 
dan  juga  k i t a  s eka rang! 
“Janganlah kamu mendukacitakan 
Roh Kudus Tuhan, yang telah 
memeteraikan kamu menjelang 
hari penyelamatan”   (Ef 4:30). 

Jelaslah bersungut-sungut itu 
boleh mendukakan Roh Kudus 

sebab sikap demikian dapat men-
imbulkan, “Segala kepahitan, keg-
eraman, kemarahan, pertikaian, 
fitnah dan segala kejahatan” (Ef 
4:31).

Dalam kes Yesus dan orang-
orang Yahudi yang bersungut-sun-
gut itu, Ekaristi merupakan isu 
yang hangat. Ia merupakan suatu 
pertembungan antara kebijaksan-
aan manusia dengan Tuhan. 

Manusia beranggapan roti itu 
hanyalah roti biasa. Namun Tuhan 
mengisytiharkan: “Roti yang Ku 
berikan itu ialah daging-Ku, yang 
akan Ku berikan untuk hidup 
dunia” (Yoh 6:51).

Dengan menyambut Tubuh dan 
Darah Yesus, membantu kita 
untuk bertumbuh menjadi anak-
anak Tuhan yang dewasa. Kita 
menukar sikap anak-anak yang 
suka bersungut-sungut dengan 
sikap, “Ramah seorang terhadap 

yang lain, penuh kasih mesra dan 
saling mengampuni” (Ef 4:32).

Apakah anda mempunyai 
masalah dan kekhuatiran tentang 
dunia, keluarga, masyarakat dan 
agama anda? Jangan bersandar 
pada kebijaksanaan sendiri saja. 
Bersandarlah pada Tuhan teruta-
ma dalam doa dan Ekaristi. 

Jika selama ini anda selalu tidak 
tenang kerana selalu merungut 
walaupun hanya dengan perkara 
yang remeh temeh, cubalah pada 
minggu ini untuk memikirkan 
perkara-perkara yang menggem-
birakan hati anda, bergaullah den-
gan sesama yang selalu ketawa 
walaupun menghadapi kesulitan 
hidup. 

Yang paling penting, cubalah 
tersenyum apabila menghadapi 
hal-hal yang cuba mempengaruhi 
anda untuk merungut .  —                      
santapan rohani  

Hari Minggu Biasa Ke-19
(TaHun B )
1RAJA19:4-8; 

EFESUS 4:30 – 5:2; 
INJIL YOHANES 6:41-51

Bersandar pada doa dan Ekaristi
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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: Sesudah Sri Paus Yohanes 

Paulus II, Sri Paus Yohanes XXIII 
dan Sri Paus Paulus VI dinyatakan 
sebagai orang kudus, apakah ini 
bermakna semua Sri Paus moden 
akan digelar santo? Di antara 
semua Sri Paus yang menjadi 
penerus Sto Petrus, berapa ramai di 
antara mereka yang mendapat 
gelaran santo? — Tabitha 

Pertama, memang benar, sudah ada 
tiga orang Sri Paus sejak Konsili 
Vatikan II yang telah dan akan din-
yatakan sebagai orang kudus. 
Namun, kita tidak dapat mengatakan 
bahawa semua Sri Paus moden akan 
diwartakan sebagai santo. 

Penggelaran santo bergantung 
kepada teladan hidup dan kesucian 
yang ditunjukkan ketika hidup serta 
karya-karya agung yang dihasilkan 
seseorang. Ertinya, setiap Sri Paus 
bukan automatik akan dinyatakan 
sebagai orang kudus.

Kedua, sejak Petrus menjadi Sri 
Paus pertama sehingga Paus 
Fransiskus, kita sudah memiliki lebih 
dari 260 orang Sri Paus. 

Dari antara mereka, sudah ada 83 

orang Sri Paus yang dinyatakan seb-
agai santo ditambah nanti pada 
Oktober, Paus Paulus VI akan din-
yatakan sebagai beato. Jadi, ada seki-
tar sepertiga dari para paus yang din-
yatakan sebagai kudus. Ini menun-
jukkan, tidak semua Sri Paus din-
yatakan sebagai orang kudus.

Menurut tradisi, keempat puluh 
paus pertama termasuk Petrus, kecu-
ali satu orang, dinyatakan sebagai 
orang kudus. Dalam perjalanan seja-
rah Gereja, ada sekitar 30 Sri Paus 
yang dinyatakan sebagai santo. Perlu 
diketahui bahawa pada zaman dahu-
lu, proses penyataan sebagai orang 
kudus belum melalui proses formal 
penyelidikan, pemeriksaan, dan per-
nyataan kekudusan di bawah penga-
wasan kepausan seperti sekarang. 

Menjadi orang kudus dinyatakan 
secara aklamasi, melalui kesaksian 
yang mengerti dan menyatakan di 
depan umum bahawa seseorang itu 
kudus.

Ketiga, sejak Abad Pertengahan, 
ketika mulai digunakan proses for-
mal untuk menyatakan sebagai 
santo, ada lima orang Paus yang 
telah dinyatakan sebagai santo, iaitu 

Selestinus V (1294), Pius V (1566- 
1572), Pius X (1903-1914), Yohanes 
XXIII (1958-1963), dan Yohanes 
Paulus II (1978-2005). 

Soalan 2: Apa erti moto Paus 
Fransiskus, miserando atque eli-
gendo? Apa alasan pengambilan 
moto itu? Mengapa tidak lagi digu-
nakan tiara dalam simbol kepaus-
an? — Angelina 

Jawaban: Pertama, moto Paus 
Fransiskus, miserando atque eligen-
do (dengan belas kasih dan dengan 
memilih) diambil dari khutbah St 
Bede, Pujangga Gereja. 

Teks lengkap berbunyi, Vidit ergo 
Jesus publicum, et quia miserando 
atque eligendo vidit, ait illi, 
“Sequere me.” (Kemudian Yesus 
melihat pemungut cukai itu, dan 
ketika melihat dengan belas kasih 
dan dengan memilih, Dia berkata 
kepadanya, “Ikutlah Aku.”). 

Khutbah ini didasarkan Injil 
Matius 9:9- 13. Moto ini sudah ia 
gunakan ketika terpilih menjadi 
Uskup. Ketika Msgr Bergoglio ter-
pilih menjadi Sri Paus, dia tetap 

mempertahankan moto tahbisan 
episkopal ini dalam lambang kepaus-
an.

Kedua, moto Paus Fransiskus 
merujuk pada momen awal ketika 
beliau mengalami jatuh cinta perta-
ma akan panggilan Tuhan. Ketika itu 
beliau berusia 17 tahun. Pada Pesta 
St Matius, tahun 1553, Jorge men-
galami kehadiran Tuhan yang penuh 
cinta. Hatinya tersentuh dan Jorge 
merasakan belas kasih Tuhan. Pada 
saat itulah, beliau merasakan panggi-
lan Tuhan yang kuat dan berkobar-
kobar. Pengalaman religius pertama 
yang indah itu diangkatnya sebagai 
moto tahbisan episkopal dan lalu 
diperjelas sebagai moto Pimpinan 
Tertinggi Gereja.

Ketiga, tiara adalah mahkota 
kepausan. Sejak Paus Yohanes 
Paulus I, tiara kepausan sudah tidak 
digunakan. Tiara diganti mitra yang 
bererti topi. 

Dikatakan bahawa tiara lebih 
melambangkan kemegahan duniawi 
dan lambang kuasa temporal adalah 
tidak sesuai bagi seorang Sri Paus. 
— Father Dr Petrus Maria 
Handoko CM, hidupkatolik.com

Adakah semua Sri Paus moden akan jadi Santo?

Persiapan PMPC 2026, Keuskupan 
Pulau Pinang kumpul maklum balas 
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PULAU PINANG: Sempena 
persiapan Konvensi Pastoral Pan 
Malaysia 2026, Keuskupan Pu-
lau Pinang telah menerbitkan be-
berapa Set Soalan yang disedia-
kan oleh Penang Diocesan Team 
di mana maklum balas soalan 
itu juga akan digunakan dalam 
perbincangan Perhimpunan Pas-
toral Paroki. 

Bagi umat berbahasa Malay-
sia, soalan-soalan tersebut boleh 
dijawab dalam https://forms.gle/
EQNUmLm1YPXJGU1J7

Dalam penerangan set soalan 
itu, dijelaskan bahawa, “Kita 
dipanggil untuk membuka hati, 
bersimpati dengan apa yang 

berlaku di sekeliling kita, meli-
batkan diri dalam realiti di bi-
dang-bidang ini untuk menilai 
perasaan kita dan menjawab em-
pat soalan di bawah. Kita dapat 
memberi input secara bebas se-
bagai individu atau sebagai ko-
muniti paroki.”

Berikut merupakan antara soa-
lan yang dikemukakan dan me-
merlukan renungan dan dialog 
dalam komuniti, keluarga atau 
paroki.

Soalan 1: Sebagai Tubuh Kris-
tus, yang dipanggil untuk menja-
di garam dunia dan cahaya dunia 
(Mat. 5: 13-16) bagaimana kita 
bertindak balas dalam dunia pan-

demik saat ini sebagai Keluarga?
Soalan 2: Sebagai Tubuh Kris-

tus, yang dipanggil untuk men-
jadi garam dunia dan cahaya 
dunia (Mat. 5: 13-16) bagaimana 
kita bertindak balas dalam du-
nia pandemik saat ini sebagai 
Masyarakat?

Setelah maklum balas ini dit-
erima, Pasukan Pastoral Keusku-
pan akan meringkaskan dan me-
nyusun jawapan. 

Maklum balas tersebut kemu-
dian akan dikutip untuk penyu-
sunan terakhir dan digunakan 
dalam PMPC 2026 sebagai ba-
hagian dari pada proses maklum 
balas dan penilaian. 

Apa yang Roh Kudus mahukan untuk Gereja kita? 
PULAU PINANG: Apa yang 
Roh Kudus mahukan kepada 
Gereja di Semenanjung Malay-
sia? Jawabannya, tiga perkara ini 
iaitu Roh Kudus mahukan sebuah 
Gereja di Semenanjung Malaysia 
yang INKLUSIF, KREATIF dan 
JALINAN-KERJASAMA., kata 
Uskup Sebastian Francis dalam 
sebuah video yang menyampai-
kan orientasi Konvensi Pastoral 
Pan Malayasia (PMPC) 2026.

Video orientasi ini dilampirkan 
dalam Set Soalan Menuju PMPC 
2026 yang memerlukan semua 
umat di Keuskupan Pulau Pinang 
menjawab sejumlah soalan untuk 
direnung dan dijawab bersama 
sebagai individu, dalam keluarga 
dan KED.

Bagi umat berbahasa Malay-
sia, soalan-soalan tersebut boleh 
dijawab dalam https://forms.gle/

EQNUmLm1YPXJGU1J7
Dalam video itu, Uskup Se-

bastian yang juga Presiden Kon-
ferensi para Uskup Katolik Ma-

laysia, menjelaskan menjelang 
tahun 2026, “kita akan mengada-
kan Konvensyen Pastoral Pan 
Malaysia dan, kali ini, kita akan 

mengemukakan soalan yang 
sama — apa yang dikatakan Roh 
Kudus kepada Gereja di seluruh 
Malaysia  — Sarawak, Sabah dan 
Semenanjung? Ia bukan lagi dari 
Perlis ke Johor Bahru, tetapi dari 
Perlis ke Johor Bahru dan ke Sa-
bah dan Sarawak”. 

“Dalam perjalanan ke arah 
konvensi ini, kita dipanggil un-
tuk merenung siapakah diri kita 
sebagai Tubuh Kristus di dunia 
masa kini; meraikan keberka-
tan, merasakan realiti dan segala 
perjuangan serta berusaha untuk 
menghadapi apa yang akan data-
ng (Fil 3:13) dalam empat bidang 
di atas. Sebagai persiapan untuk 
PMPC 2026 kita akan melalui 
suatu proses yang melibatkan Pe-
nilaian, Visi dan Misi. 

Sebelum mengakhiri video 
itu, Uskup Sebastian memberi 

keyakinan dan gambaran ba-
hawa, “Setiap kali saya melihat 
patung Perawan Maria, dia se-
lalu dengan kedua-dua tangan 
bertekap dan dia selalu berdoa”. 

“Saya ingin mempercayakan 
seluruh gerakan ini kepada Per-
awan Maria yang tangannya se-
lalu bertekap dalam doa. Saya 
ingin memberitahu anda bahawa, 
selagi Perawan Maria berdoa dan 
menjadi pengantara bagi kita, 
kita akan bergerak ke arah yang 
benar, kerana doa-doanya akan 
menjawab kita.”

“Dan semoga tindakan ini 
menjadi isyarat membina jam-
batan. Kita membina jambatan 
dalam doa dan permohonan. Se-
bagai satu Gereja Malaysia den-
gan tiga entiti, Sabah, Sarawak 
dan Semenanjung,” kata Uskup 
Sebastian. 
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Sahabat kecil Yesus

Tulis dan susun semula ayat di bawah mengikut 
urutan nombor bagi membaca pesan Yesus. 

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. 

Hello adik-adik,
Apa khabar? Selama tiga minggu 
berturut-turut, Yesus di dalam In-
jil mengatakan tentang kepentingan 
Ekaristi. 
Katanya, “Akulah roti hidup yang 

telah turun dari syurga. Jikalau se-
orang makan dari roti ini, ia akan 
hidup selama-lamanya.”
Yesus adalah roti hidup yang mem-

beri kekuatan bagi jiwa. Dialah roti 
hidup yang memberikan daya hidup 

bagi manusia yang percaya kepada-
Nya. 
Adik-adik, meskipun kita tidak 

dapat merayakan Ekaristi di Gereja, 
tetapi tekunlah mengikuti Misa Kudus 
online. Meskipun tidak sama seper-
ti Misa Kudus fizikal tetapi dengan 
mendengar Liturgi Pembacaan dan 
homili dari Father, ia pasti dapat 
menguatkan iman adik-adik.

Salam sayang
Auntie Melly 

Muat turun 
dan

warnakan 
gambar ini.

Bantu kanak-kanak ini untuk mencari 
Alkitab mereka. 

Mari Berdoa:
Tuhan, Semoga 

sabda-Mu sentiasa 
menguatkan iman 
dan harapan kami. 

Amen. 

Muat turun dan gunting gambar ini. Lekatkan pada kertas manila. 
Isi ruangan kosong kemudian gunting mengikut garisan. Adik-adik 
boleh bermain 'susun gambar' dengan menggunakan gambar ini. 

roti turun syurga
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Salam dan kesaksian peserta 
Virtual Sabah Youth Day 5 

Pengalaman sebagai salah 
seorang fasilitator dalam 

VSYD5 sangat best! Salah 
satu bengkel yang menyen-
tuh hati saya bertajuk, "The 
call of life" yang membuka 
mata saya tentang panggi-
lan. 

Saya melihat banyak mukjizat 
dalam VSYD5. Antaranya, pada sua-
tu masa, kami mengalami masalah 
teknikal yang menyebabkan perbin-
cangan dalam kumpulan tidak da-
pat dilakukan. 

Namun, perbincangan 
dalam kumpulan besar masih 
boleh diteruskan dan ban-
yak kata-kata daripada kaum 
muda yang memberi motiva-
si serta menyentuh perasaan. 

Dalam kesempatan ini, 
saya mengucapkan jutaan 

terima kasih kepada ketua kontin-
jen, Abang Topo dan Kak Airene 
kerana banyak membantu. Semoga 
kita semua dapat melayani ber-
sama dalam aktiviti seterusnya. — 
Kimberly Tan 

"Amazing'" dan "Wow" — inilah 
ekspresi saya semasa meny-

ertai sesi forum "Heart to Heart". 
Sesi ini mempunyai empat orang 

panelis yang berkongsi tentang 
latar belakang dan pengalaman 
hidup berbeza.

Forum ini telah membantu saya 
untuk terus berakar dan bertum-
buh di dalam iman walaupun ter-
dapat banyak halangan dan rintan-
gan di dalam kehidupan. 

Antara cabaran yang saya alami 

sepanjang VSYD5 ialah masalah 
Internet dan beberapa masalah 
teknikal. Saya hampir putus asa 
tetapi Tuhan sentiasa melakukan 
keajaiban-Nya. Ketika hampir give 
up, masalah seperti talian Internet 
dapat diatasi.

Walaupun SYD-5 ini dijalankan 
secara virtual tetapi ia dapat mem-
bangun persaudaraan yang univer-
sal. 

Semoga kita semua menjadi 
lebih peduli terhadap sesama 

tanpa memandang perbezaan la-
tar belakang, agama, budaya dan 
jantina seperti kata Sri Paus Fran-
siskus dalam ensikliknya Fratelli 
Tutti, kita semua bersaudara!   —                               
Erra Abcede

Bukan mu-
dah untuk 

duduk di ha-
dapan lap top, 
menatap skrin 
dan menden-
gar sesi selama 
beberapa jam 
tetapi VSYD5 

begitu luar biasa! Sokongan dari 
pada rakan dan keluarga men-

dorong saya mengikuti VSYD-5 
dengan enjoy dan relax! 

Walaupun saya diberkati den-
gan rangkaian Internet yang baik 
hampir setiap masa semasa per-
siapan rohani kontinjen dan juga 
semasa VSYD5, namun cabaran 
saya adalah untuk menghadapi 
program maya ini secara mental.

Ayat "I am A Mission" dan "Bap-
tised and Sent" memberikan saya 

inspirasi untuk menjadi misionari 
pada masa yang mencabar ini. Di-
lahirkan pada era teknologi, peng-
injilan digital adalah satu misi yang 
sangat sesuai! 

Saya diinspirasi untuk berusaha 
menggunakan teknologi dalam 
pelayanan dan menjangkau be-
lia di paroki serta mengingatkan 
mereka akan belas kasihan Tuhan. 
— Elisha Edward de Los Santos

VSYD5 nyalakan kembali cinta dan harapan

Kita semua bersaudara! 

Ini saatnya berseru: Ini aku, utuslah aku! 

VSYD5 ajar banyak hal 
positif 

Kagum dan 
respect den-

gan semangat 
serta komitmen 
peserta VSYD-5 
yang sanggup 
berkhemah di 
atas bukit, berSYD dengan nyamuk 
dan pacat demi mendapat siaran In-
ternet yang baik. 

Usaha mereka ini memberi pe-
neguhan pada saya bahawa di dalam 
Tuhan tidak ada yang mustahil, Dia 
lebih berkuasa daripada pande-
mik dan apabila kita 'terpisah' dan 
'berjauhan' akibat pandemik, Dia 
mendekatkan kita melalui teknologi.

Syukur kerana memilih mengikuti 
VSYD-5 dan atas semua WONDERS 
yang berlaku semasa VSYD-5. —                 
Crietel E. Philip

Tuhan sentiasa beri 
peluang dan 
pembaharuan 

Li m a 
h a r i 

mengikuti 
V S Y D 5 , 
saya terus 
diteguhkan 
setiap hari. 

D a l a m 
sesi 'Heart 
To Heart' 
saya me-
nyedari ba-
hawa setiap manusia diberi 
peluang untuk bangun dan 
diperbaharui. 

Bak kata St Augustine, 
"There is no saint without a 
sin". — Cindy Edward 

Mari letakkan kepercayaan 
kita terhadap Tuhan 

“Be l u m 
ada kerja 

tetap, bagaima-
na saya da-
pat menyertai 
VSYD-5 yang 
m e m e r l u k a n 
saya membeli 
kredit untuk In-
ternet. Malah 
bagaimana menggunakan Zoom 
pun saya tidak tahu. Inilah anta-
ra cabaran sebelum VSYD5.”

Tetapi syukur, saya diberikan 
rezeki untuk membeli data In-
ternet dari hari pertama hingga 
terakhir. Walaupun SYD5 hanya 
dapat bersemuka di alam maya 
tetapi saya sangat bersyukur 
kerana masih dapat bersemuka, 
mendengar sharing, berdoa dan 
mengikuti Misa Kudus. 

Kepada kawan-kawan yang 
tidak berpeluang menyertai 
VSYD5, cubalah untuk menyer-
tai SYD-6 di Keuskupan Keningau 
pada tahun 2024! — Jaymar 
Pentojo Amarille

Belajar mengatakan "Ya" seperti Bonda Maria 

Kehadiran Tuhan 
amat dirasai 

sepanjang mengikuti 
VSYD5. Saya juga 
menyedari betapa  
pentingnya doa dan 
perantaraan Bonda 
Maria dalam kehidu-
pan serta pelayanan 
saya.

Saya juga menda-
pat jawaban cara efektif untuk 
menjadi saksi Kristus pada za-
man milenium ini iaitu dengan 

selalu menerima 
sakramen-sakramen 
gereja terutama 
Sakramen Tobat dan 
Ekaristi; tekun ber-
doa dan merenung 
firman Tuhan setiap 
hari, berbelas kasih 
dan taat kepada 
perintah-perintah 
Gereja. 

Semoga bertemu di SYD6 di 
KSFX, Keningau, 2024! — Eric 
Malina 

Saya rasa sangat gembira dan 
bersyukur kerana akhirnya da-

pat menyertai SYD kali ini selepas 
gagal menyertai SYD sebelum ini.  
Walaupun hanya di platform vir-
tual sahaja namun ia memberikan 
saya pengalaman unik.

Syabas kepada team Paroki 
saya, Kontinjen Paroki Holy Trin-
ity, Tawau, khususnya para fasili-
tator yang selalu memberikan in-
formasi lengkap serta membantu 
peserta yang mempunyai pertan-
yaan atau masalah. 

Sepanjang mengikut VSYD5, 
saya dapat merasakan kasih say-
ang Tuhan yang menjamah semua 
peserta yang terlibat. Banyak isu 
dan perkongsian yang telah mem-

bantu saya 
dalam mem-
buat keputusan 
terbaik. 

Antara isu 
yang menarik 
perhatian saya 
adalah berk-
enaan "Culture 
Of Death" — ia benda yang salah 
tetapi kaum muda sekarang men-
ganggapnya perkara normal dan 
tidak salah. 

Menerusi perkongsian dari ra-
kan-rakan, ia banyak menyedarkan 
saya untuk lebih berjaga-jaga dan 
meletakkan Tuhan sebagai fokus 
utama dalam kehidupan saya. 
— Cyril Robert James Spisol

Lawan budaya kematian! 

Tidak disangka VSYD5 sangat 
menceriakan dan bertemu 

dengan orang-orang berbakat 
seperti emcee Harnold, Ojie dan 
Alfonso, menjadikan hari-hari 
saya dalam menyertai VSYD-5 
sangat fun.

Banyak sesi yang menarik per-
hatian saya misalnya "I am talking 
to you", "Young People with Root" 
dan "The Call of Life." Namun sesi 

"Heart to Heart" win my heart the 
most. 

Saya juga berpeluang bagaima-
na memilih lagu-lagu untuk per-
ayaan Misa Kudus dan memahami 
peranan lagu dalam perayaan-
perayaan Liturgi.

Salah satu petikan yang saya 
belajar dalam VSYD5, "My soul is 
restless until it find its rest in Thee" 
dari St Augustine. — Theresa Chew 

Meneladani Yesus dalam melayani dan berdoa 
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Hanya ada satu Injil kebenaran, 
ia tidak dapat dijual beli 

KOTA VATIKAN: “Semasa berbi-
cara tentang Injil dan misi pengin-
jilan, Paulus sentiasa sangat berse-
mangat,” kata Sri Paus Fransiskus 
pada Audiensi Umum,7 Ogos 2021. 
“Segala sesuatu di dalam dirinya 
didedikasikan untuk pewartaan Injil 
dan bagi Paulus, tidak ada apa yang 
penting selain Injil.”

Bapa Suci meneruskan katekesis-
nya tentang Surat Sto Paulus kepada 
jemaat di Galatia. Audiensi pada hari 
Rabu lalu disambung semula selepas 
cuti musim panas. 

Sri Paus menyatakan kesedihan 
dan kekecewaan yang dirasakan oleh 
Paulus ketika melihat orang Galatia 
mengambil “jalan yang salah, yang 
akan membawa mereka ke tahap 
tidak akan kembali.” 

Bagi Paulus, Injil mempunyai em-
pat poin: Kristus mati kerana dosa-
dosa kita ... dikuburkan ... bangkit 
dari kematian ... dan menampakkan 
diri kepada para murid. “Injil ini ada-
lah pemenuhan janji dan keselama-
tan yang ditawarkan kepada semua 

orang.”
Paulus melihat jemaat di Gala-

tia dalam keadaan bahaya kerana 
berpaling dari Injil. Mereka tertarik 

kepada pengkhutbah-pengkhutbah 
palsu yang “memutarbelitkan kebe-
naran Injil. Para pengkhutbah sesat 
itu cuba menarik jemaat di Galatia 

untuk mematuhi hukum Musa.”
“Namun, bagi Sto Paulus, tidak 

ada Injil lain selain Injil yang dit-
erimanya daripada Kristus Meski-

pun kata-kata Sto Paulus agak te-
gas namun ia adalah seruan untuk 
masyarakat menjauhkan diri dari-
pada mereka yang cuba mengancam 
kebenaran Injil.” 

Paulus tahu bahawa Injil yang 
dikhutbahkannya “adalah satu-sa-
tunya yang benar dan sejati, kerana 
Injil adalah Yesus Kristus.” 

Sri Paus Fransiskus menjelaskan 
bahawa Paulus juga memberi per-
ingatan bahawa pengkhutbah-peng-
khutbah baharu itu mengaburi mata 
umat dengan pelbagai kebaikan. 

Namun dalam kebaikan, “Adalah 
perlu untuk melihat dan memahami 
kebenaran tertinggi yang paling 
sesuai dengan Peribadi Yesus dan 
wahyu-Nya tentang kasih Bapa.”

Kata Paulus “jelas dan tegas,” kata 
Paus, “bermanfaat bagi orang Gala-
tia, dan juga bermanfaat bagi kita.”

“Apa yang dikatakan oleh Paulus 
terhadap jemaat di Galatia adalah 
demi kebaikan mereka dan juga ber-
manfaat bagi kita,” kata Sri Paus. — 
media Vatikan 

Bapa Suci berterima kasih kepada uskup Korea  
atas sumbangan $1 juta untuk vaksin
VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
mengirim surat kepada para uskup 
Korea Selatan untuk menyampai-
kan terima kasih kepada mereka 
atas sumbangan sebesar US$1 
juta yang digunakan untuk mem-
beli vaksin COVID-19 bagi orang-
orang miskin.

“Saya mengucapkan terima kasih 
atas kasih Kristiani yang anda tun-
jukkan, yang benar-benar menyen-
tuh saya,” kata Sri Paus Fransiskus 
dalam surat yang dimuatkan dalam 
laman web konferensi para uskup 
pada 30 Julai.

Semasa pertemuan musim bun-
ga pada bulan Mac, para uskup 
Korea setuju untuk bergabung 
dalam Kempen Berbahagi Vaksin 
yang dilancarkan oleh Keuskupan 

Agung Seoul, Keuskupan Suwon, 
Daejeon, dan Chuncheon, dan 
Persatuan Organisasi Kerasulan 
Awam Katolik Korea.

Para uskup melancarkan kem-
pen nasional itu pada Hari Minggu 
Paskah hingga 27 November.

Menurut para uskup, pengumpu-
lan dana itu adalah untuk memban-
tu membayar vaksin COVID-19 di 
negara-negara miskin, juga sebagai 
sebahagian kegiatan Gereja di Ko-
rea Selatan untuk merayakan tahun 
Jubli 2021, yang menandai ulang 
tahun ke-200 kelahiran Santo An-
dreas Kim Taegon dan Venerable 
Choe Yang-Eop Thomas.

Kardinal Andrew Yeom Soo-
jung dari Seoul, semasa menyam-
paikan homili pada hari Minggu 

Paskah lalu mengatakan Sri Paus 
Fransiskus telah beberapa kali 
menyeru agar akses masyarakat 
global untuk vaksin COVID-19 
baik dalam pidato dan mahupun 
doa umumnya.

Yeom mengatakan bahawa “kri-
sis sosial dan ekonomi tetap pa-
rah, terutama bagi mereka yang 
hidup dalam kemiskinan,” dan 
Gereja Katolik di Korea Selatan 
ingin mengubah krisis ini menjadi 
sebuah peluang.

Kempen itu mendorong umat 
Katolik dan bukan Katolik di Ko-
rea Selatan untuk menyumbangkan 
sekitar 60,000 won Korea Selatan, 
($52), jumlah yang cukup untuk 
membayar dua dos vaksin virus 
corona. — LiCASnews.com 

Kumpulan agama, masyarakat 
adat lancar  ‘Asian School of 
Wisdom’ di Thailand 

BANGKOK: Beberapa organisasi 
berbasis agama dan masyarakat 
adat dari seluruh Asia melancar-
kan sebuah institusi yang digelar 
Asian School of Wisdom (ASW) di 
Thailand.

Institusi baharu yang dilancar-
kan secara online pada 30 Julai utu 
bertujuan untuk membentuk “ko-
muniti muda dan berpelajaran," 
yang akan hidup dalam “kemitraan 
berasaskan dialog autentik" mela-
lui pertanian dan masyarakat adat 
di wilayah tersebut.

Tujuannya adalah untuk mem-
promosikan transformasi holistik 
pelajar muda Asia, di dalam atau 
di luar institusi pendidikan formal, 
agar menjadi agen perubahan bagi 
dunia.

Institusi baharu ini bertujuan 
untuk menggerakkan komuniti  
yang akan “terlibat dengan kekua-
tan dan janji akan kebijaksanaan 
Asia dalam melayani kepentingan 
bersama global … dalam usaha  
membangun Asia yang adil, mak-
mur dan berkelanjutan.”

Institusi itu mengatakan mela-
lui mitra dan kerjasama, ia akan 
menjangkau komuniti muda dan 

golongan memerlukan untuk men-
ciptakan masa depan yang penuh 
harapan.

“Institusi ini berusaha mem-
bangun dunia yang adil dan hijau 
yang dipenuhi dengan cinta, iman, 
harapan, keadilan, dan perdamaian 
antara generasi,” tambahnya.

Ia merupakan hasil kajian dan 
pengalaman bertahun-tahun dari 
Komiti Aksi Sosial Keuskupan di 
Thailand dan institusi di bawah 
naungannya iaitu Pusat Penelitian 
dan Latihan Komuniti Religio-
Budaya (RTRC) di Keuskupan 
Chiang Mai.

RTRC bertujuan untuk mem-
perkasakan gerakan masyarakat 
berdasarkan “nilai-nilai agama-
budaya” masyarakat tempatan dan 
kepercayaan mereka pada tuntu-
nan alam dan roh leluhur, dan “Se-
mangat Pencipta”.

RTRC rasmi didirikan pada 
16 Januari 1999, sebagai Pusat 
Penelitian dan Pelatihan dengan 
fokus pada kerohanian dan budaya 
masyarakat adat di bahagian utara 
atas Thailand, sama ada  yang ting-
gal di dataran rendah mahupun da-
taran tinggi. — LiCASnews.com 

MANILA: Para aktivis pencinta 
alam di Filipina menyambut gem-
bira pengesahan rang undang-un-
dang (UU) oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat yang menghapus secara 
bertahap dan melarang produk 
plastik sekali pakai di negara itu.

Legislator negara itu menyetu-
jui Rang Undang-undang Plastik 
Sekali Pakai pada 28 Julai. 

Father Antonio Labiao, ketua pe-
nyelenggara Program Laudato Si 
Nasional Gereja Katolik Filipina, 
mengatakan UU itu dapat mem-
bantu mewujudkan kitar sampah 
plastik yang lebih baik.’

“Kami berharap langkah legis-
lasi ini tetap menjadi keutamaan 
sehingga dikuat kuasakan," ujar Fr 
Antonio.  

Fr Antonio meminta warga Fil-
ipina untuk mengikuti inisiatif dari 

pelbagai agensi pemerintah daerah, 
organisasi masyarakat, dan komu-
niti gereja “yang telah mengubah 
sampah plastik mereka menjadi 
sesuatu yang bermanfaat.”

Produk plastik sekali pakai yang 
tidak dapat dikompos “akan diha-
pus secara bertahap dalam waktu 
empat tahun” sejak peraturan terse-
but mulai berlaku.

Produk plastik meliputi plastik 
oxo-degradable, pembungkus plas-
tik, kemasan, atau beg dengan ket-
ebalan kurang dari 50 mikron, wa-
dah makanan dan minuman yang 
diperbuat dari polistiren.

Produk plastik lainnya, seperti 
penyedut atau straw, plastik pe-
megang gula-gula, konfeti, dan 
banting dengan ketebalan kurang 
dari 10 mikron akan dihapus dalam 
waktu satu tahun sejak pember-

lakuan hukum tersebut.
“Penyedut minuman plastik 

sekali pakai yang dikhususkan bagi 
orang-orang sakit  akan diizinkan, 
jika tidak ada alternatif lain," ujar 
undang-undang tersebut.

Di seluruh dunia, setidaknya 127 
negara telah meluluskan undang-
undang untuk mengatur produksi, 
penggunaan, dan pelupusan produk 
plastik. — LiCASnews.com 

Sri Paus Fransiskus dalam Audiensi bersama umat awam pada 3 Ogos 2021. Gambar: CNA. 

Klerus Filipina puji rang undang-undang 
larang plastik sekali guna 
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Kenali 
Santo Anda 
Sta Klara dari 

Assisi
~ 11 Ogos ~

Klara dilahirkan sekitar 
tahun 1193 di Assisi, 

Itali.
Beliau hidup pada za-

man St. Fransiskus dari As-
sisi. Klara menjadi pendiri 
kepada ordo religius biar-
awati “Ordo Santa Klara 
(Klaris), OSCl”

Ketika Klara berusia 
18 tahun, dia mendengar 
khutbah St. Fransiskus. Sejak itu dia menyimpan hasrat 
tinggi untuk membaktikan hidupnya kepada Tuhan.

Pada suatu malam, Klara melarikan diri dari rumah 
dan mempersembahkan dirinya kepada Tuhan di se-
buah kapel kecil di Assisi. St. Fransiskus menggunting 
rambutnya dan memberinya sehelai jubah coklat untuk 
dipakai.

Buat sementara waktu, Klara tinggal bersama para 
biarawati Benediktin. Orang tua Klara berusaha mem-
bawanya pulang tetapi Klara enggan. Tidak lama ke-
mudian Agnes, adiknya yang berusia 15 tahun dan 
beberapa gadis lain, menyertai Klara dalam hidup re-
ligius. Akhirnya, terbentuklah sebuah komuniti religius 
yang kecil.

St. Klara dan para biarawatinya tidak mengenakan 
sepatu dan tidak pernah makan daging. Mereka tinggal 
di sebuah rumah sederhana dan tidak berbicara hampir 
sepanjang waktu. Namun mereka amat bahagia kerana 
berasa dekat dengan Yesus.

Pada suatu ketika, sepasukan tentera menyerang kota 
Assisi. Mereka merancang untuk menyerang biara ter-
lebih dahulu. Pada ketika itu, Klara sedang sakit tenat. 
Dia meminta untuk dibawa ke altar lalu  menempatkan 
Sakramen Mahakudus di tempat yang boleh dilihat 
oleh tentera tersebut.

Mukjizat terjadi apabila Tuhan menurunkan rasa ta-
kut di kalangan para tentera sehingga mereka lari lin-
tang pukang. 

Klara menderita sakit tetapi tetap sukacita di dalam 
Tuhan. Orang kudus ini meninggal dunia pada 11 Ogos 
1253. Dalam tempoh dua tahun selepas kematiannya, 
beliau dinyatakan kudus oleh Sri Paus Alexander IV.

Kristus membebaskan 
kita dari godaan berhala 

KOTA VATIKAN: Memperingati satu 
tahun letupan maut di Beirut, Sri Paus 
Fransiskus  mengatakan Lubnan memer-
lukan pertolongan konkrit — bukan hanya 
kata-kata — dari masyarakat antarabangsa 
sebagai simbol persaudaraan dan kedama-
ian bagi Timur Tengah. Lubnan perlu 
dibantu agar dapat kembali membangun. 

“Saya memikirkan para mangsa dan 
keluarga mereka, ramai di antara mereka 
yang cedera, kehilangan rumah dan mata 
pencarian. Juga, sangat ramai orang yang 
putus asa dan kehilangan keinginan untuk 
meneruskan kehidupan,” ujar Bapa Suci 
pada akhir audiensinya, 4 Ogos lalu. 

“Rakyat Lubnan yang dihormati, saya 
sangat ingin mengunjungi anda dan saya 
terus mendoakan anda, agar Lubnan seka-
li lagi menjadi pesan keamanan dan per-

saudaraan untuk seluruh Timur Tengah,” 
katanya.

Pada  petang 4 Ogos 2020, letupan 
besar di gudang pelabuhan memusnahkan 
sebahagian besar pusat ibu kota, mem-
bunuh sekurang-kurangnya 214 orang dan 
mencederakan ribuan lagi. Seramai 
300,000 orang kehilangan tempat tinggal. 

Letupan yang disebabkan oleh kelema-
han cara penyimpanan baja amonium 
nitrat  — adalah salah satu letupan bukan 
nuklear terbesar dalam sejarah. 

Protes juga telah dirancang untuk diada-
kan di kota itu pada 4 Ogos, bagi menge-
cam kelemahan keadilan, tidak ada kete-
lusan dan pertanggungjawaban sebab-
sebab di sebalik letupan dan tidak ada tin-
dakan terhadap mereka yang bertang-
gungjawab.

Namun, para pemimpin di Lebanon 
masih tidak dapat mencapai kesepakatan 
untuk membentuk pemerintahan baru 
selama 10 bulan terakhir, menunda pem-
baharuan dan menangani krisis semasa.

Pada 3 Ogos, sebuah kumpulan sokon-
gan antarabangsa untuk Lubnan yang ter-
diri daripada para pemimpin dunia 
mendesak pihak berkuasa untuk menyele-
saikan siasatan mereka dan membawa 
keadilan kepada yang terselamat.

Bapa Suci mengingat kembali hari doa 
untuk Lubnan yang diadakan pada 1 Julai 
di Vatikan, di mana para pemimpin gereja 
Kristian memperingati  harapan rakyat 
Lubnan, yang “letih dan kecewa,” serta 
berdoa agar Tuhan memberikan “cahaya 
harapan bagi mengatasi krisis yang sukar 
ini.”  — CNS JAKARTA: Hospital khususnya di pulau Jawa dan 

Bali, mengalami lonjakan pesakit COVID-19 disebab-
kan oleh varian Delta.

Dengan segera, Gereja-gereja Katolik di Indonesia 
telah menjadikan dewan dan fasiliti mereka menjadi 
pusat kuarantin bagi orang-orang tidak mampu. 

Di Jawa Tengah, kongregasi Sister St. Carolus Bor-
romeo (CB) menawar rumah retretnya yang mempun-
yai l54 buah bilik, sebagai pusat kuarantin. 

Sementara itu, Serikat Yesus atau Yesuit juga telah 
menawarkan fasiliti mereka untuk digunakan oleh pe-
sakit COVID-19.

Keuskupan Agung Jakarta sebelum ini juga telah 
mengubah Pusat Pastoral Samadi menjadi tempat 
kuarantin tanpa mengira agama dan bangsa pesakit.

Fr  Yustinus, paderi yang mengendalikan Pusat Pas-
toral Samadi mengatakan, “Sesiapa sahaja disambut 
dengan hangat di sini, terutama yang miskin. Kita ada-
lah saudara dan saudari satu sama lain,” katanya. — 
LiCASnews.com 

BOSNIA: Dalam sebuah pesan dalam rang-
ka Festival Orang Muda Medjugorje yang 
diadakan pada 2 Ogos 2021, Sri Paus Fran-
siskus mengatakan kepada Orang Muda 
Katolik bahawa tatapan kasih Kristus dapat 
membebaskan mereka dari godaan berhala.

“Beranilah untuk menjalani masa mu-
damu dengan mempercayakan diri kepada 
Tuhan dan memulai perjalanan bersama-
Nya,” kata Sri Paus. 

“Biarkan dirimu ditakluki oleh tatapan 
penuh kasih-Nya yang membebaskan kita 
dari godaan berhala, dari kekayaan palsu 
yang menjanjikan kehidupan tetapi me-
nyebabkan kematian,” kata Sri Paus seraya 
berkata, “Jangan takut untuk menyambut 
Sabda Kristus dan menerima panggilan-
Nya.”

Pesan Sri Paus Fransiskus itu dikirim 
pada hari kedua Festival Belia Medjugorje 
ke-32 yang berlangsung di Bosnia dan Her-
zegovina pada 1-8 Ogos. 

Dalam pesan itu Sri Paus berbicara ten-
tang seorang pemuda kaya dalam Injil, 
yang bertemu Tuhan dengan semangat dan 
keinginan untuk mengetahui bagaimana 
dia dapat mencapai kehidupan kekal.

“Injil tidak memberi tahu kita nama pe-
muda itu, dan ini menunjukkan bahawa dia 
dapat mewakili kita masing-masing,” kata 
Sri Paus Fransiskus.

Bapa Suci menjelaskan bahawa Yesus 
memberitahu pemuda tentang perintah Tu-
han, sebagai langkah pertama yang harus 
diambil untuk mewarisi kehidupan kekal.

Ketika pemuda itu berkata bahawa dia 
sudah mengasihi sesamanya, Yesus men-
gatakan kepadanya, ”Jika kamu ingin men-

jadi sempurna, pergilah, jual segala yang 
kamu miliki, berikan wang anda kepada 
orang miskin, maka kamu akan beroleh 
harta di syurga.”

“Apa yang Yesus sarankan bukan-
lah menjadikan pemuda itu kehilangan 
segalanya sebaliknya, sebagai seorang 
yang bebas dan kaya dalam hubungan,” 
kata Sri Paus Fransiskus. 

“Jika hati dipenuhi harta, Tuhan dan 
sesama hanya akan menjadi benda lain. 
Memiliki dan menginginkan terlalu ban-
yak akan memberatkan hati kita dan mem-
buat kita tidak bahagia dan tidak mampu 
mencintai.”

“Jangan putus asa seperti pemuda kaya 

dalam Injil. Arahkan pandanganmu pada 
Maria, contoh luar biasa dalam meneladani 
Kristus, dan percayakan dirimu kepada 
Maria, yang dengan mengatakan ‘ini aku’ 
dalam menyahut panggilan Tuhan tanpa 
ragu-ragu,” kata Sri Paus. 

“Kita datang kepada Maria untuk men-
emukan kekuatan dan menerima rahmat 
yang memungkinkan kita untuk mengata-
kan ‘ini aku Tuhan.”

Festival Pemuda Medjugorje difokuskan 
pada doa, Misa, adorasi Sakramen Ma-
hakudus, Rosario, dan prosesi Maria. Fes-
tival selama seminggu itu juga mencakupi 
pelajaran agama, kesaksian, dan persemba-
han muzik. — LiCASnews.com 

Lubnan masih menderita, Bapa Suci gesa bantuan 
Lonjakan kes COVID, 
Gereja Indonesia tawar 
jadi pusat kuarantin 

Pesan Sri Paus Fransiskus sempena Festival Belia Bosnia-Herzegovina 

Sri Paus Fransiskus semasa menghadiri Pesta Belia Katolik  di Morelia, Mexico, 
pada 16 Februari 2016. (Foto Reuters) 

Para pelajar berdiri dengan beg jenazah sebagai memperingati mangsa letupan di gudang pelabuhan pada 4 Ogos 2020 
yang menghancurkan sebahagian besar masyarakat Lubnan. Gambar oleh Emilie Madi, Reuters. 

Pemimpin Gereja Katolik di Jawa Tengah mengubah 
rumah retret menjadi pusat kuarantin (Foto AsiaNews).



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 8, 2021 

Dua orang paderi Yesuit, lafaz 
kaul kekal 

KOTA KINABALU: Tiga puluh lapan tahun 
yang lalu, Tuhan telah hadir di tengah-ten-
gah umat yang berhimpun di  “ruang atas” 
yang terletak di paroki Katedral Hati Kudus. 

Para individu tersebut sangat ingin men-
jalani dan melayani Tuhan serta setia kepada 
Gereja-Nya. Pada 1 Ogos lalu, dalam sesi 
Zoom yang sangat berbahagia, Light of Je-
sus Christ Covenant Community  (LJCCC) 
merayakan ulang tahun ke-38 dan upacara 
penerimaan 38 ahli baharu LJCC dalam per-
ayaan Misa Kudus.

Sdra Anthony Lim, panatua bagi komuniti 
itu mengalu-alukan kehadiran ahli baharu 
dan mengucapkan tahniah kepada mereka. 
Ahli-ahli baharu ini merupakan ahli berse-
kutu, sementara dan ahli penuh. Sambil me-
muji komitmen mereka, Anthony mengata-
kan, “ini adalah bukti nyata  kesetiaan dan 
kehadiran Tuhan dalam komuniti, baik realiti 
mahupun dalam alam maya.”

“Keputusan anda untuk mendaftar sebagai 
ahli baharu, mengambil komitmen perse-
kutuan dan perjanjian penuh, adalah berkat 

bagi komuniti ini. Di dalam kamu, kami 
melihat Tuhan sesungguhnya hidup, meski-
pun upacara ini diadakan dalam talian. Anda 
menunjukkan kepada kami bahawa kehidu-
pan dalam masyarakat perlu diteruskan, di 
tengah-tengah pelbagai kesukaran, pergelu-
tan, ketidaksetiaan dan kegagalan kita, ” kata 
Anthony kepada ahli-ahli baharu. 

“Pada masa seperti pandemik ini, apabila 
kita tidak dapat berhimpun secara fizikal, 
bagaimana mungkin ada orang yang ingin 

mendaftar sebagai anggota baru,” ujarnya 
dalam kekaguman. 

12 ahli baharu LJCCC ini merupakan 
anggota bersekutu, tujuh ahli mengambil 
komitmen sementara manakala 19 orang ahli 
memutuskan untuk menjadi anggota tetap 
LJCCC. Mereka terdiri dari individu bujang 
dan berkahwin, yang telah berjalan bersama 
LJCCC, melihat cara kehidupan komuniti ini 
dan kini memutuskan untuk komited meny-
ertai LJCCC. 

Father Paul Lo, paderi paroki Katedral Sa-
cred Heart, yang memimpin Misa Kesyuku-
ran selepas upacara penerimaan, menggesa 
anggota LJCCC untuk bersyukur kepada 
Tuhan atas kesetiaan-Nya atas “perjalanan 
iman mereka yang hampir 40 tahun”.

Katanya, “38 tahun bukan jangka masa 
yang pendek, ia adalah tahun-tahun pemben-
tukan yang panjang bagi LJCCC. Sama sep-
erti orang Israel yang mengembara selama 
40 tahun di padang pasir, yang menghadapi 
banyak kesukaran, di mana tidak ada yang 
dapat menolong kecuali belajar menaruh ke-
percayaan mereka kepada Tuhan. Pada hari 
ini, Tuhan menguji iman kita di tengah-ten-
gah pandemik.”

“Biarpun sukar,” kata Fr Paul, “Fokus 
perhatian kita ke syurga, tanah terjanji dan 
ingatlah bahawa semua kekayaan mate-
rial yang kita kumpul tidak akan dapat me-
nyelamatkan kamu; tetapi hanya Tuhan yang 
berkuasa dapat menyelamatkan kita, teru-
tama pada masa-masa yang tidak menentu 
ini.” — sumber CS 

KUCHING: Sempena perayaan St Igna-
tius Loyola pada 31 Julai, dua orang paderi 
Yesuit, Fr Alvin Ng dan Francis Lim telah 
mengucapkan Kaul Kekal di dalam Misa 
yang hanya dapat dihadiri beberapa tetamu 
kerana perintah kawalan pergerakan.  

Walaupun kehadiran terhad dan disiar-
kan dalam talian, hal tersebut tidak men-
gurangi doa dan sokongan dari banyak 
pihak. 

Fr Alvin ditahbis pada tahun 2013 
manakala Fr Francis pula ditahbis pada 
tahun 2012. 

Misa yang disiarkan secara langsung 
itu dipimpin oleh Fr Stanley Goh yang 
mewakil Regional Superior of Malaysia-
Singapore Region (MAS).  Fr Chris Soh 
SJ selaku Paderi Jeneral Yesuit tidak dapat 
berada di Kuching kerana sekatan perjala-
nan akibat pandemik. 

Serikat Yesus ditubuhkan oleh Santo Ig-

natius dari Loyola yang menciptakan sua-
tu Latihan Rohaniah agar lebih mendekati 
Yesus Kristus. Pada tahun 1534, Ignatius 
mengumpul enam orang pemuda untuk 
berikrar agar hidup dalam serba kekuran-
gan, membujang, dan taat setia kepada 
pau serta menggelar diri mereka sebagai 
amigos en el Señor — sahabat-sahabat 
Tuhan. Dengan mengucapkan kaul, se-
orang Yesuit sedar bahawa dirinya ada-
lah anggota Serikat Yesus yang didirikan 
terutama dengan tujuan memajukan jiwa-
jiwa dalam kehidupan dan ajaran kristiani 
dan menambat iman melalui khutbah dan 
segala bentuk pelayanan Sabda Tuhan, 
dengan memberikan Latihan Rohani, dan 
karya amal kasih, khususnya mengajar 
agama Kristian  kepada anak-anak dan 
orang-orang sederhana, serta memberikan 
penghiburan rohani kepada umat beriman 
dengan mendengarkan pengakuan.

Dalam ‘Kaul Akhir’-nya seorang Yesuit 
mengucapkan kaul yang sama dengan 
‘Kaul Pertama’. Kaul itu mengikat, meny-
atukan, seperti Tubuh dan Darah Kristus 
mengikat dan menyatukan.

Fr Alvin berterima kasih dan bersyukur 
kerana dapat melafazkan kaul terakhirn-

ya. “Saya dengan rendah hati, bersyukur 
atas pemberian kesempatan mengucapkan 
kaul kekal sebagai paderi Yesuit.” Bagi 
Fr Francis pula, beliau gembira kerana, 
"kaul akhir adalah perkembangan semula 
jadi hidup saya dalam Yesuit." — sumber              
Today's Catholic

Tiga dekad berjalan bersama, LJCCC rai perayaan sukacita 

KUCHING: Kelab Koir Sekolah Menen-
gah Swasta St Joseph (SJPSS) diumumkan 
sebagai Naib Juara Kategori Emas B dalam 
MCE National Virtual Choir dan Pesta 
Vokal 2021 melalui  aplikasi Zoom. 

Kemenangan itu adalah hasil kerja keras 
dan dedikasi ahli-ahli koir sekolah tersebut. 

Festival itu berlangsung selama tiga hari 
dari 25-27 Jun 2021. Koir dari seluruh Ma-
laysia mengambil bahagian dalam festival 
ini.

Sepanjang festival, ahli-ahli koir ber-
peluang menyertai banyak bengkel sep-
erti pentas paduan suara, menggubah dan 
mengolah lagu yang memberi pemahaman 
mendalam tentang bagaimana memilih 
lagu yang sesuai untuk koir serta menden-
gar beberapa perkongsian dari konduktor, 

pemuzik dan penggubah lagu di Malaysia. 
Ahli-ahli koir juga dapat belajar teknik 

nyanyian dan paduan suara yang disam-
paikan oleh kumpulan-kumpulan pemuzik 
profesional. 

Selain itu, kelab koir SJPSS juga dapat 
berinteraksi dan bersahabat dengan para 
koir dari Pulau Pinang iaitu Koir SMJK 
Chung Ling Butterworth.

Salah seorang ahli koir, Brandon Chan 
mengatakan, “Saya gembira menyertai 
pertandingan ini”.  

“Dalam festival itu,  saya telah mem-
pelajari banyak teknik dalam menyanyi 
dan teruja menjadi sebahagian daripada 
pertandingan koir ini walaupun ia dilaku-
kan secara maya.” —sumber Today’s 
Catholic 

Kelab Koir St Joseph menang Emas B di Festival Koir Nasional 


