
MINGGUAN KATOLIK
11 Julai , 2021 

Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kris-
tus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada 
kita segala berkat rohani di dalam syurga. 

Sebab di dalam Dia, Tuhan telah memilih kita sebe-
lum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak ber-
cacat di hadapan-Nya.

 Efesus 1:3-4

EDARAN DALAMAN SAHAJA

ROMA: Pejabat Akhbar Takhta Suci mengu-
mumkan pada 7 Julai bahawa kesihatan Sri 
Paus Fransiskus semakin pulih dan memuas-
kan setelah menjalani pembedahan usus be-
sar pada 4 Julai 2021.

“Sri Paus Fransiskus tersentuh apabila 
menerima banyak pesan dan kasih sayang 
yang diterima selama beberapa hari ini, dan 
mengungkapkan rasa terima kasihnya atas 
kedekatan dan doa,” kata juru bicara media 
Vatikan, Matteo Bruni.

Bruni mengatakan Sri Paus makan secara 
teratur dan tidak lagi memerlukan perawatan 
intravena.

Vatikan mengatakan pada 4 Julai bahawa 
Sri Paus berada di hospital untuk menjalani 
operasi menghilangkan penyempitan usus 
besar yang disebabkan oleh divertikulitis, 
suatu kondisi umum yang melibatkan pem-

bentukan benjolan kecil atau kantung di dind-
ing usus besar.

Operasi yang dilakukan dengan anestesia 
umum itu berlangsung selama tiga jam, ter-
masuk untuk hemikolektomi atau pengang-
katan satu sisi usus besar.

Bruni mengatakan pada 7 Julai bahawa 
pemeriksaan terakhir terhadap Bapa Suci 
mendapati ada “stenosis divertikular [peny-
empitan] yang parah dengan tanda-tanda di-
vertikulitis sklerosis [pengerasan].

Tindakan itu merupakan operasi besar per-
tama Sri Paus Fransiskus yang berusia 84 ta-
hun dalam tempoh kepausannya. Pada tahun 
2019, beliau pernah menjalani pembedahan 
katarak. 

Pelbagai pemimpin agama dan politik di 
seluruh dunia telah menyampaikan harapan 
dan doa mereka untuk Bapa Suci semasa 

beliau menjalani proses pemulihan di rumah 
sakit.

Sri Paus Emeritus Benediktus XVI, yang 
tinggal di Biara Mater Ecclesiae di Kota Vati-
kan, juga berdoa untuk Paus Fransiskus.

Uskup Agung Georg Gänswein, setiausaha 
peribadi Benediktus, mengatakan kepada me-
dia Itali bahawa Sri Paus Emeritus  “dengan 
penuh kasih mengarahkan fikirannya kepada 
Sri Paus Fransiskus dan dengan sungguh-
sungguh berdoa untuknya,” demikian lapor 
media Vatikan pada 6 Julai. 

Sri Paus Fransiskus tinggal di Rumah Sakit 
Universiti Gemelli, yang terletak di bukit tert-
inggi Roma, Monte Mario.

Bilik yang digunakan untuk rawatan Sri 
Paus Fransiskus adalah ruangan yang sama 
digunakan oleh Santo Sri Paus Yohanes Pau-
lus II semasa menjalani rawatan dan operasi 

usus besar pada tahun 1992 serta rawatan se-
lepas ditembak pada tahun 1981.

Pada bulan Julai, Sri Paus Fransiskus bi-
asanya beristirahat dari kesibukannya. Au-
diensi hari Rabu dengan umat umum dan 
pertemuan lainnya ditangguhkan sepanjang 
bulan ini. Satu-satunya kegiatan publik yang 
dijadualkan pada bulan Julai ialah Angelus 
pada hari Minggu. — Media Vatikan 

Sekalipun aku berjalan dalam 
lembah kekelaman, aku tidak takut 

bahaya (Mazmur 23:4) 

Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan,

Setiap hari berlalu, kita berhadapan dengan an-
caman kekhuatiran berpanjangan sehingga men-
dorong saya untuk menulis surat pastoral ini ke-
pada anda kerana keprihatinan mendalam. 

Kita membaca tentang pandemik Covid-19 
yang berpanjangan dan  akibatnya yang menceng-
kam — jumlah kes baru setiap hari yang lebih 
tinggi dan kadar kematian yang menyedihkan, ter-
utama di negeri Selangor, walaupun terdapat seka-
tan pergerakan yang berlanjutan. Lebih daripada 
sebelumnya, kita juga menyaksikan kebenaran 
pahit dan kesan kejam terhadap orang miskin dan 
lemah, termasuk kanak-kanak.

Melangkau kesan ekonomi, kesejahteraan so-
sial, emosi dan psikologi yang mendalam me-
nyebabkan ramai orang terkesan. Apa yang su-
dah menyakitkan di kebanyakan aspek semakin 
diperburuk dengan ketidakstabilan politik semasa 
- seharusnya ini adalah masa untuk mengetepikan 
persaingan politik dan bersatu sebagai rakyat Ma-
laysia yang bersatu untuk memerangi pandemik 
ini.

Gangguan yang mengerikan ini telah me-
nyebabkan ketakutan dan kegelisahan luar biasa, 
lebih malang, ia juga menjadikan ramai orang 
jatuh ke dalam keadaan tidak berdaya dan putus 
asa.

Saya tahu bahawa dengan situasi yang suram 
yang kelihatan tidak memberikan harapan bahawa 
ia akan berakhir segera. 

Namun, dengan latar belakang ini, apa yang 
tetap tidak berubah adalah kita adalah umat yang 
berdasarkan kepercayaan bahawa Tuhan selalu 
bersama kita - ya, bahkan dalam ribut yang ber-
panjangan ini.

Semakin ramai individu, Gereja dan organisasi 
yang memenuhi keperluan manusia sememan-
gnya menjadi tanda bahawa Tuhan ada bersama 
kita, dan bahawa manusia dapat dan akan menang 
ketika menghadapi kesusahan dan cabaran.

Saya menulis kepada anda hari ini pada masa 
yang merisaukan dan tidak menentu ini untuk 
mengingatkan dan meyakinkan anda tentang janji 
yang tidak tergoyahkan ini: 'Sekalipun aku berja-
lan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut ba-
haya sebab Engkau berserta ku'(Mazmur 23:4) 

Dengan semua kebaikan yang terjadi di sekelil-
ing kita, marilah kita mengingati bahawa doa yang 
berterusan akan menambat kita dalam kesedaran 
bahawa kita tidak bersendirian.

Mengingat kata-kata Yesus, “Marilah kepada-

Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku 
akan memberi kelegaan kepadamu” (Mat 11:28), 
saya mengajak semua umat Katolik di Keuskupan 
Agung Kuala Lumpur untuk bergabung dengan 
saya dan bersatu berdoa dalam talian di hadapan 
Sakramen Mahakudus pada Khamis, 15 Julai, 
9:00 malam - 10:00 malam.

Sebagai tambahan, pada hari Jumaat 16 Ju-
lai 2021 (Peringatan Bonda Maria dari Gunung 
Karmel), marilah kita bersama-sama memohon 
bantuan Maria, Bonda kepada Tabib Ilahi. Seba-
gai individu atau keluarga, di rumah anda masing-
masing, berusahalah secara sedar untuk berdoa 
Rosari dengan merenung Peristiwa Sedih Tuhan 
kita Yesus Kristus. 

Semoga kemenangan-Nya atas dosa dan kema-
tian-Nya di kayu salib membebaskan kita pada 
masa percubaan ini.

Mengakui bahawa Tuhan berkuasa sepenuhnya 
dan Dia mempunyai kuasa untuk mengubah hidup 
kita, marilah kita semua ‘berdoa tanpa henti’. 
Semoga perlindungan berterusan dari Tuhan tetap 
kekal bersama anda dan orang tersayang.

Yang Mengasihi

Uskup Agung Julian Leow Beng Kim
9 Julai 2021 

Uskup Agung KL ajak 
umat berdoa untuk 

mengakhiri pandemik
KUALA LUMPUR: 
Berikutan pandemik 
Covid-19 yang berpan-
jangan dan atas kepri-
hatinan mendalamnya 
terhadap kesejahter-
aan umat awam, Uskup 
Agung Julian Leow tel-
ah menulis surat pas-
toral pada 9 Julai lalu 
untuk mengajak umat 
berdoa di hadapan 
Sakramen Mahakudus 
pada 15 Julai 2021 ini. 

Dan sebagai tambahan, 
sempena Perayaan Sta Maria 
dari Gunung Karmel pada 16 
Julai, prelatus itu meminta 
keluarga mahupun individu 
untuk berdoa Rosari dengan 
merenung Peristiwa Sedih, 
dan mempercayakan kepada 
Bonda Tuhan agar pandemik 
ini segera berakhir. 

Berikut merupakan Surat 
Pastoral Uskup Agung Julian: 

Sri Paus Fransiskus tersentuh oleh doa 
dari pelbagai pihak untuk kesembuhannya
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Apa yang ada pada 
wajah Tuhan?

Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan ku, 
aku mencari Engkau , jiwaku 

haus kepada-Mu,   tubuhku rindu 
kepada-Mu, seperti tanah yang 
kering dan tandus, tiada berair. 

Kita mendoakan kata-kata ini 
dengan ikhlas. Namun, adakah kita 
benar-benar jujur mendoakannya? 
Bolehkah kita mengatakan doa ini 
dengan jujur bahawa kepedihan 
hati yang mendorong kita berlutut 
adalah kerinduan untuk melihat 
Tuhan? Ketika kita terobsesi den-
gan sakit yang tidak akan membi-
arkan kita tidur, dapatkah kita 
mengatakan dengan jujur bahawa 
kita dahagakan Tuhan? 

Sekali pandang, tidak. Kehausan 
eksistensi kita cenderung untuk 
lebih bersahaja, lebih memusatkan 
perhatian kepada diri sendiri, dan 
lebih erotis daripada yang sepatut-
nya untuk merindukan Tuhan. 

Hanya dalam peristiwa mistik 
yang jarang (atau mungkin salah 
satu dari kita dalam masa yang 
jarang berlaku) dapat meneliti atau 
memeriksa keinginannya yang 
membara dan mengatakan dengan 
jujur, “apa yang saya mahukan 
adalah Tuhan. Saya rindu terhadap 
Tuhan.”

Namun, ada sisi lain dalam hal 
ini. Kita perlu membuat perbezaan 
antara apa yang kita mahukan 
secara eksplisit dan apa yang kita 
inginkan secara tersirat dalam 
keinginan yang sama. Izinkan saya 
memberi contoh duniawi sebagai 

gambaran. Bayangkan, pada suatu 
malam, seorang lelaki merasa 
gelisah dan mencari hubungan 
seks dengan seorang pelacur. 
Adakah dia rindu untuk melihat 
wajah Tuhan?

Apakah dia merindukan penyat-
uan di dalam tubuh Kristus? 
Secara terang-terangan, tidak. 
Merindui Tuhan adalah perkara 
paling jauh dari fikirannya, paling 
mustahil dari fikirannya yang 
sedar. Namun, pada masa yang 
sama, ada sesuatu yang lain dalam 
kesedarannya (yang sebenarnya 
dia tahu tetapi yang sebenarnya 
tidak dia sedari).

Keinginannya, yang pada malam 
itu menjadi kuat secara seksual, 
adalah keinginan sebenarnya untuk 
melihat wajah Tuhan dan untuk 
bersatu dengan orang lain di dalam 
tubuh Kristus. Yang tersirat, lelaki 
itu lapar akan kasih Tuhan seperti 
pepatah Sto Augustine yang terke-
nal: Engkau menjadikan kami 
untuk diri-Mu Tuhan, dan hati 
kami tidak akan tenang selagi 
belum berehat di dalam Engkau. 
Dia rindu melihat wajah Tuhan.

Dalam melihat perbezaan antara 
apa yang dimaksudkan secara 
eksplisit dalam suatu tindakan dan 
apa yang tersirat dalam tindakan 
yang sama, kita tidak seharusnya 
mengaitkannya dengan konsep 
kita yang sedar dan tidak sedar.

Istilah di atas adalah kategori 
psikologi, sah dan penting dengan 

sendirinya.
Manakala eksplisit dan tersirat 

adalah istilah falsafah, sedikit ber-
beza dari segi makna, dengan pan-
dangan tertentu tentang apa yang 
sebenarnya terkandung dalam tin-
dakan apa pun. 

Sekali lagi, mungkin saya boleh 
memberikan contoh untuk mema-
hami perkara ini. Bayangkan diri 
anda membuat penilaian asas yang 
sederhana.

Anda melihat dinding dan men-
gatakan, dinding ini berwarna 
putih. Apa yang anda lihat dan 
sedar secara eksplisit pada masa 
itu?

Namun, untuk anda membuat 
penilaian (Tembok ini berwarna 
putih) anda juga pada masa yang 
sama harus tahu, mengetahui 
secara tersirat, bersungguh-sung-
guh, dan semestinya anda tahu 
bahawa dinding itu berwarna putih. 

Pertama, bahawa dinding tidak 
berwarna hijau atau warna lain; 
dan, lebih jauh lagi, anda tidak 
boleh mengatakan bahawa tembok 
itu tidak putih tanpa menyangkal 
kebenaran dari apa yang anda 
lihat. Dimensi ini adalah sesuatu 
yang sebenarnya anda ketahui, 
tetapi yang anda tidak sedar.

Sekarang, terapkan ini pada lela-
ki yang keinginannya mendorong-
nya untuk melakukan hubungan 
seks dengan pelacur. Kita melihat 
bahawa apa yang ada di fikirannya 
secara eksplisit pada saat itu 
bukanlah keinginan untuk melihat 
wajah Tuhan atau bersatu di dalam 
tubuh Kristus. Jauh dari itu.

Namun, ketika dia terlibat 
dalam tindakan ini, dia secara 
implisit tahu bahawa ini bukan 
yang sebenarnya dia cari dan dia 
tidak dapat berpura-pura seperti 
itu. 

Pengetahuan tersirat mengenai 
dimensi lain ini bukan hanya fung-
si hati nurani, tetapi fungsi menge-
tahui dirinya sendiri.

Terdapat banyak implikasi dari 
ini, di luar rasa tidak bersalah atas 
kenyataan bahawa, pada kebiasaa-
nnya, kita mendapati diri kita tidak 
dapat menjadikan Tuhan sebagai 
fokus, objek utama, dan Semua 
keinginan kita. Sebilangan besar 
kita tidak melihat obsesi dan sakit 
hati kita sebagai Tuhan sebagai 
objek sebenar mereka.

Pada pendapat saya, ini adalah 

kerana kita tidak menganggap 
Tuhan mengandungi daya tarikan, 
memikat, keindahan, warna, dan 
seksualiti yang sangat kuat yang 
dapat membuat kita terobsesi di 
dunia ini. Saya tertanya-tanya 
apakah ada orang (di luar mistik) 
yang pernah terobsesi melihat 
wajah Tuhan kerana dia mera-
sakan bahawa di dalam Tuhan ada 
kecantikan, daya memikat, dan 
daya tarikan seksual yang lebih 
kaya daripada yang terdapat di 
bumi. 

Adakah kita pernah membay-
angkan Tuhan sebagai jauh lebih 
menarik dan memikat daripada 
pasangan seksual di bumi?

Malangnya, di dalam agama, 
Tuhan sukar untuk dirindui! Tuhan 
itu, meskipun sempurna secara 
filosofis dan memikat, tetapi 
secara eksklusif tidak memiliki 
keindahan dan eros yang sebena-
rnya yang membuatkan kita men-
gagumi-Nya di bumi.

Therese of Lisieux, seorang 
doktor muda jiwa, menyatakan 
sebuah peringatan kepada kita: 
Berhati-hatilah untuk tidak men-
cintai diri sendiri kerana kamu 
akan berakhir dengan patah hati. 

Syukurlah, kerana pengetahuan 
tersirat tentang apa yang sebena-
rnya kita rindukan dapat memban-
tu menyelamatkan kita daripada 
pe rka ra  i tu .  — Hakcip ta 
Terpelihara 1999-2021 @ Fr Ron 
Rolheiser 

Ada dua perkara yang boleh 
kita renungkan dalam pem-

bacaan Injil hari Minggu ini. 
Pertama, kita melihat Yesus mel-
ibatkan para rasul-Nya di dalam 
pelayanan-Nya. Dia sedar baha-
wa kewujudan-Nya di dunia ini 
secara fizikal tidak akan lama 
dan bahawa para pengikut-Nya 
h a r u s  m e n e r u s k a n  k a r y a 
penyelamatan-Nya yang belum 
selesai. 

Kedua, kita disedarkan walau-
pun kita bekerja untuk menerus-
kan misi-Nya di dunia ini, sebe-
narnya segala kemampuan terse-
but adalah datangnya daripada 
kuasa Yesus yang berkarya di 
dalam kita. 

Dan kata-kata-Nya, “Jangan 
membawa apa-apa dalam per-
jalanan kecuali tongkat, roti pun 
jangan, bekal pun jangan” (Mk 
6:8), bermaksud Yesus mahu 
agar para rasul-Nya sedar baha-
wa segala kemampuan dan kebi-
jaksanaan mereka itu semuanya 
adalah anugerah dari Tuhan 
sendiri. 

Sedangkan kita semua di masa 
kini, juga dipanggil Tuhan untuk 
berbuat yang sama. Bahawa apa 
pun jenis panggilan kita masing-
mas ing  da lam h idup  in i , 
Tuhanlah yang membimbing kita 

dan berkarya di dalam kita untuk 
meneruskan misi penyelamatan-
Nya di dunia ini.

Namun masih ramai yang 
beranggapan bahawa panggilan 
Tuhan itu hanya tertuju kepada 
mereka yang menjadi pengganti 
para rasul-Nya, iaitu para uskup, 
paderi dan religius sahaja. 
Pendapat ini memang tidak betul 
sebab setiap umat Kristian telah 
diutus dalam pelayanan cinta 
kasih dan keadilan berdasarkan 
pembaptisan yang telah kita teri-
ma.

Di dalam dekri Vatikan tentang 
kerasulan awam mengatakan: 
“Melalui pembaptisan, kita diga-
bungkan ke dalam tubuh mistik 
Kristus dan dikuatkan oleh kuasa 
Roh Kudus melalui Sakramen 
Krisma, maka umat diutus mel-
aksanakan karya Tuhan (no.3). 
Maka sama ada anda seorang 
guru, petani, usahawan, kontrak-
tor, kerani, ibu, bapa, suami, 
isteri, anak dan apa sahaja, kita 
semua adalah diutus untuk, 
“Memberitakan bahawa orang 
harus bertaubat, menyembuhkan 
dan menjadi saksi terhadap 
Khabar Gembira.” Pendek kata, 
untuk pergi menginjil.

Lalu bagaimana kita sebagai 
awam dapat turut serta melak-

sanakan karya Yesus? Perkara ini 
pun terjawab melalui dekri yang 
sama: “Terdapat pelbagai bentuk 
kesempatan yang terbuka untuk 
awam agar dapat melaksanakan 
pelayanan mereka agar Khabar 
Gembira itu diketahui umum… 
yakni melalui kesaksian hidup 
mereka sendiri dan karya amal 
mereka yang terpuji yang dilaku-
kan dengan semangat yang luar 
biasa, sehingga dapat menarik 
orang untuk kembali dan percaya 
pada Tuhan” (no.6). Dengan kata 
lain, hanya dengan gaya hidup 
kita yang terpuji, “Bersih, cekap 
dan amanah,” dapat mengubah 
persekitaran kita lebih baik dari-
pada segala bentuk nasihat yang 
kita berikan kepada sesama kita.

Bagaimana pun, segala bentuk 
dan gaya hidup yang terpuji itu 
pun belum tentu mencukupi. 
Maka di dalam dekri tersebut ter-
dapat ajaran bagaimana menam-
bah nilai-nilai yang berkesan dan 
contoh-contoh kehidupan sehari-
an kita. 

“Seorang rasul yang sesung-
guhnya adalah pandai mencari 
kesempatan-kesempatan yang 
baik untuk mewartakan Kristus 
dengan kata-kata yang ditujukan 
sama ada mereka yang belum 
percaya dengan tujuan untuk 

membimbing mereka kepada 
iman kita, atau kepada orang-
orang yang sudah percaya den-
gan cara membimbing mereka 
untuk menguatkan iman dan 
memberi mereka motivasi ke 
arah hidup yang lebih berseman-
gat” (no.6).

Apa sebenarnya yang mahu 
disampaikan oleh dekri tersebut, 
adalah menekankan bahawa 
seorang umat Katolik yang baik 
mempunyai tanggung jawab misi 
terhadap sesamanya yang belum 
percaya Tuhan dan sesamanya 
yang seiman. Namun sejauh 
manakah kita telah menyahut 
panggilan ini? 

Marilah kita bersama-sama 
menghadapi kenyataan bahawa 
ramai umat katolik seakan-akan 
enggan bercakap tentang iman 
kepercayaan mereka kepada 
orang lain. Bagi mereka, iman itu 
bagaikan ‘rahsia usahawan’ yang 
perlu disimpan untuk kalangan 

sendiri sahaja.
Betapa jauh bezanya kita jika 

dibandingkan dengan denomina-
si Gereja Kristian yang bukan 
katolik. Mereka sungguh berani 
dan bersemangat bersaksi ten-
tang Kristus walaupun dalam 
keadaan yang berisiko tinggi. 
Memang Kita tidak mahu menja-
di pelampau, namun kita boleh 
meniru sedikit daripada seman-
gat, dedikasi dan keghairahan 
mereka dalam mewartakan 
Khabar Gembira Yesus. 

Secara fizikal, Kristus memang 
tidak lagi kelihatan dengan mata 
kasar kita. Tetapi melalui karya 
penginjilan-Nya, masih tetap 
berterusan. Ia berterusan di 
dalam dan melalui kita. Sebab 
kita adalah ‘kaki dan tangan 
Yesus’ yang nyata pada hari ini 
dan jangan lupa Dia pernah ber-
janji, “Aku menyertai kamu sen-
tiasa sampai akhir zaman” (Mat 
28:20b). — santapan rohani

Hari Minggu Biasa Ke-15
(TaHun B )

AMOS 7, 12-15;
EFESUS 1, 3-14  (atau 1, 3-10).

INJIL MARKUS 6, 7-13.

Bersedia menjadi utusan Tuhan dalam apa pun keadaan
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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: Father, Saya ingin bertanya, siapa yang 

bersalah atas kematian Yesus? Apakah benar ia 
salah orang-orang Yahudi? — Benny

Jawaban: Katekismus Gereja Katolik (No. 597-598) 
dengan tegas mengatakan, bahawa ‘orang Yahudi 
secara kolektif tidak bertanggung jawab atas kema-
tian Yesus’. Sebaliknya ‘semua orang berdosa turut 
menyebabkan kesengsaraan Kristus’. Namun per-
tanyaan Sdra menarik kerana mengajak kita melihat 
kisah sengsara di mana banyak orang Yahudi sung-
guh-sungguh terlibat.

Dalam sejarah, data kisah sengsara sering dima-
nipulasi untuk melegitimasi sikap anti-Yahudi. Oleh 
itu, kita tidak boleh mentafsirkan Kitab Suci hanya 
secara harfiah, melainkan perlu menemukan erti 
yang lebih dalam sebagaimana Tuhan sendiri 
kehendaki. Istilahnya sensus plenior (makna yang 
lebih penuh). Contoh teks seperti itu adalah Mat. 
27:25 yang memuatkan sumpah khalayak Yahudi di 
depan pengadilan. 

Pada ketika itu Pilatus merasa bahawa Yesus tidak 
bersalah dan ingin membebaskan-Nya. Secara sim-
bolik dia membasuh tangannya. Katanya, “Itu uru-
san kamu sendiri!” Namun seluruh rakyat 
berteriak:“Biarlah darah-Nya ditanggungkan atas 
kami dan atas anak-anak kami!” 

Bayangkan, orang Yahudi mengungkit keturunan 
mereka, sambil bertegas menuntut Yesus disalibkan! 
Pilatus pun menyerahkan Yesus untuk didera dan 

kemudian disalibkan.
Bila dihubungkan Yoh. 8:44, kesimpulannya bisa 

lebih dahsyat. Di sana Yesus menghubungkan orang-
orang Yahudi yang menentang-Nya dengan iblis: 
“Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin mel-
akukan keinginan bapamu.” Mengerikan bukan? 
Kalau tidak hati-hati, kita boloeh jatuh pada kesim-
pulan sembarangan malah menyalahkan bangsa 
Yahudi. Namun, sebagaimana ajaran Katekismus, 
bukan itu yang dimaksudkan Kitab Suci.

Jadi bagaimana? Pertama, Kitab Suci menampil-
kan bahawa para pemimpin Yahudi sendiri berbeza 
pendapat mengenai Yesus. Ada ramai di antara 
mereka yang percaya kepada-Nya, seperti  
Nikodemus dan Yosef dari Arimatea, meskipun 
mereka melakukannya secara tersembunyi. Tidak 
semua orang Yahudi jahat. Yesus sendiri orang 
Yahudi, begitu pula para murid-Nya. Ada ramai  
orang Yahudi yang mengikuti-Nya.

Pertanyaannya, mengapa terjadi penyaliban? 
Jawabannya adalah kerana kuasa dosa yang membu-
takan. Khutbah St. Petrus semasa Pentakosta menye-
but bahawa mereka melakukannya tanpa pengeta-
huan (Kis. 3). Dosa membuat orang tidak mengenal 
Yesus. 

“Tidak ada dari penguasa dunia ini yang menge-
nalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, 
mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia” 
(1Kor. 2:8). Itu persis doa Yesus semasa Dia  dipaku 
di salib: “Ampunilah mereka kerana mereka tidak 

tahu apa yang mereka perbuat” (Luk. 23:34). 
Jadi meskipun menceritakan keterlibatan mereka, 

Kitab Suci sendiri tidak menumpukan kesalahan 
pada orang Yahudi. 

Dengan jelas Kitab Suci menggambarkan mereka 
sebagai korban kuasa dosa. Dosalah yang mengge-
lapkan mereka sehingga mereka menyalibkan Yesus. 
Sesudah kebangkitan-Nya, warta pengampunan 
menjadi isi pesan Yesus, yang kemudian diteruskan 
oleh para Rasul. Dengan salib-Nya Yesus mahu 
menyelamatkan semua manusia, Yahudi mahupun 
bukan Yahudi.

Dalam tradisi, Gereja tidak pernah melihat peristi-
wa kematian Yesus hanya sebagai peristiwa bangsa 
Yahudi saja, melainkan peristiwa universal manusia 
berhadapan dengan kasih Tuhan. Salib adalah akibat  
dari jawaban manusia yang dikuasai dosa terhadap 
kasih Tuhan yang tak terbatas. 

Tanpa ragu, Gereja mengajarkan bahawa kalau 
kita berdosa, maka dosa itu mengena pada Yesus 
(Bdk.Mat. 25, Kis.9:4-5). Kalau kita berpuas diri 
dalam dosa, dan tidak mahu bertobat, kita membuat 
Kristus menderita dan masih tetap menyalibkan-
Nya. “Apa yang kau lakukan terhadap saudara-Ku 
yang paling hina, itu “kau lakukan terhadap Aku” 
(Mat. 25). Namun begitu, serentak jawaban Tuhan 
juga nampak di salib itu bahawa Tuhan menjawab 
positif iaitu dengan tetap mengasihi manusia, melal-
ui pengorbanan Yesus. — Father Gregorius 
Hertanto, MSC, hidupkatolik.com

Siapa yang bersalah atas kematian Yesus?

KUALA LUMPUR: Presiden Konferensi Para Uskup 
Katolik Malaysia-Singapura-Brunei (CBCMSB), 
Uskup Sebastian Francis, telah mengeluarkan kenyat-
aan singkat pada 6 Julai 2021 yang mengajak seluruh 
umat beriman di rantau ini untuk memohon doa bagi 
kesembuhan untuk Sri Paus Fransiskus. 

“Mari kita berdoa bersama agar beliau sembuh 
sepenuhnya agar beliau dapat terus memimpin Gereja 
Kristus,” ujar Uskup Sebastian pada akhir kenyataan-
nya.

Sri Paus Fransiskus menjalani pembedahan usus be-
sar di Hospital Agostino Gemelli Vatikan, para 4 Julai 
2021. Menurut Direktor Akhbar Takhta Suci, Matteo 
Bruni, pembedahan ke atas Bapa Suci Fransiskus telah 
berjaya dan prelatus itu dalam keadaan baik. 
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PASAY CITY, Filipina: Seorang Sister 
FSP dari Malaysia, iaitu anggota Kon-
gregasi Daughters of St Paul (FSP) men-
yambut jubli peraknya sebagai religius 
di Sanctuary Queen of Apostoles pada 
29 Jun 2021. 

Sr Shirley Chong yang berasal dari 
Sabah menyambut perayaan sukacita itu 
bersama Sr Catherine Juco dari Olonga-
po, Sr Erlinda Escoto dari Bicol dan Sr 
Clothilde de las Llagas dari Bicol yang 
merayakan ulang tahun ke-50 sebagai 
religius. 

Sekatan terhadap perjalanan yang 
dikenakan oleh kerajaan Filipina demi 
membanteras penyebaran virus Cov-
id-19 menyebabkan perayaan itu hanya 
dapat diraikan di kalangan Sister FSP. 

Namun ia tetap dirayakan dengan 

meriah apatah lagi dengan adanya ke-
mudahan Internet, perayaan itu dapat 
disiarkan secara langsung. 

Misa Kudus kesyukuran dipimpin oleh 
Fr Rollin Jean Marie Flores, Provincial 
Superior of the Society of St Paul, dan 
dibantu oleh Fr Paul Marquez ssp.

Setelah homili, para jubilirian mem-
perbaharui kaul kemiskinan, kesucian 
dan ketaatan mereka. 

Semasa upacara perdamaian, perwaki-
lan komuniti memasang bunga korsaj 
pada setiap Sister yang menyambut per-
ayaan ulang tahun. Sebelum Misa Kudus 
berakhir, Sr Clothilde menyampaikan 
ucapan penghargaan bagi pihak jublir-
ian kemudian mengundang mereka yang 
hadir untuk menyanyikan lagu tema 
kongregasi FSP: Scio Cui Credidi (Saya 

Mengenal Dia yang saya percayai - 2 
Tim 1:12)

Dilahirkan di Kota Kinabalu, Sabah, 
Sr Shirley menyertai kongregasi FSP 
pada tahun 1992. Beliau menjalani tem-
poh  novisate di Lipa City, Filipina dan 
melafazkan kaul pertamanya sebagai 
religius pada tahun 1996. Beliau mela-
fazkan kaul terakhir di Sabah pada tahun 
2002. Seorang graduan komputer, Sr 
Shirley menghabiskan hampir separuh 
hidupnya bekerja di sektor teknologi 
maklumat di Wilayah Filipina-Malaysia- 
Papua New Guinea-Thailand (PMPT) di 
Pasay City.

Kini, Sr Shirley merupakan anggota 
staf Paulines Institute of Communica-
tion in Asia (PICA) yang mengendalikan 
program literasi media dan maklumat.

Sister FSP dari Sabah, 
rai ulang tahun 
religius di Filipina 

KUALA LUMPUR: Notis 
Chanseri bertarikh 15 Jun 
2021 mengumumkan ba-
hawa seminarian Brother 
Michel Dass akan ditahbis 
sebagai diakon pada 24 Ju-
lai 2021 di Chapel, Rumah 
Cardijn.

Namun disebabkan kawa-
lan pergerakan dan aktiviti, Uskup Agung Julian 
Leow D.D telah menangguhkan pentahbisan diakon 
ini ke suatu tarikh yang akan diumumkan, iaitu se-
lepas tempoh kawalan pergerakan dilonggarkan. 

Notis yang ditandatangani oleh Fr Michael Chua, 
Chanselor Keuskupan Agung Kuala Lumpurr men-
gajak umat untuk terus mendoakan Brother Michel 
Dass dalam persiapan beliau memasuki jabatan pe-
layanan sakramen-sakramen suci. 

CBCMSB seru 
umat doa untuk 
kesembuhan 
Sri Paus 

Notis Chanseri 
penangguhan 
pentahbisan diakon 
Bro Michel Dass



BM 4 HERALD Julai 11, 2021BAHASA MALAYSIA

Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik,

Apa khabar? Pada musim pandemik ini, semoga 
adik-adik terus berada di rumah dan menjaga 
kesihatan. 
Adik-adik, pada pembacaan Injil hari Minggu 

ini kita membaca tentang Yesus yang mengutus 
para murid-Nya untuk memberitakan Injil. 
Tahukah adik-adik, bahawa semasa kita 

dibaptis, kita juga diberikan tugasan yang sama. 
Menarik bukan?
Meskipun adik-adik masih kecil tetapi adik-

adik juga boleh mewartakan Khabar Gembira. 
Bagaimana? Bagaimana kita boleh menjadi pelaku 
Firman pada musim pandemik ini, ketika Gereja 
ditutup dan tidak ada Sekolah Minggu?
Jangan risau adik-adik. Pertama-tama, jadi-

lah wakil Yesus di dalam keluarga adik-adik 

sendiri. Hormati ibu bapa, hormati adik, abang 
kakak, berdoa dengan keluarga, menghubungi 
ahli keluarga yang jauh melalui media sosial dan 
banyak lagi. 
Adik-adik, mari kita hayati ketiga-tiga pem-

bacaan pada hari Minggu ini bersama keluarga.
Berdoa selalu, jaga diri dan keluarga. 

Salam Sayang
Auntie Melly 

Yesus Memanggil 12 Murid (Markus 6:7-13)
Cari 12 perbezaan pada gambar di bawah

Bantu kanak-kanak 
ini untuk bertemu 
dengan Yesus. 

Dengan merujuk kepada Injil Markus 6:7-13, bongkar 
jawaban kepada soalan-soalan di bawah dengan 
menggunakan kod yang betul. 

Tuhan,

Pada musim 
pandemik ini, 
semoga kami 
terus dapat 
mewartakan 
nama-Mu.

Semoga kami 
terus mengalami 
kehadiran-Mu di 
tengah-tengah 
keluarga kami, 
melalui doa dan 
harapan kami.
Demi Kristus, 
Tuhan dan 

Pengantara kami. 
Amen.  

Mari 
Berdoa 

Kristus
Tuhan

berkat
mengurniakan 

Isi tempat 
kosong di 
bawah untuk 
membaca 
pesan Tuhan 
kepada kita. 
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Shalom semua!! Apa khabar? 
Saya harap anda semua sen-

tiasa sihat tidak kira di mana sa-
haja anda berada. 

Pada bulan lepas iaitu, pada 10 Jun 2021 
(Khamis), Keuskupan Melaka Johor  telah 
menganjurkan sebuah program yang ber-
temakan “Merapatkan Sempadan Budaya”. 

Di dalam program tersebut Sr Chenni-
sia Seting SSFS telah menyampaikan sesi 
yang bertajuk “Inkulturasi dalam Gereja 
Katolik”. 

Sr Chennisia dalam sesinya, berkongsi 
mengenai Inkulturasi di dalam masyarakat 
Kenyah di Sarawak. 

Ketika MJDYPN menanyakan men-
gapa beliau berkongsi mengenai budaya 
masyarakat Kenyah, beliau menyatakan ba-
hawa beliau ingin berkongsi mengenai adat 
dan budaya masyarakat Kenyah dengan 
semua belia dari Keuskupan Melaka Johor 
kerana kebanyakkan dari mereka berasal 
dari Sabah dan Sabah.  

Selain itu, MJDYPN sempat bertanya ke-
pada para peserta mengenai maklum balas 
dari sesi tersebut dan kebanyakan mereka 
memberikan maklum balas yang positif 
kerana mereka merasakan topik ini sangat 
menarik untuk dikongsi kepada para belia 
agar mereka lebih mengenal dan menghar-
gai budaya masyarakat sendiri. 

Memetik dari peribahasa “Yang lama 
dikelek, yang baharu didukung” yang ber-

maksud adat yang lama tetap diamalkan di 
samping budaya hidup yang baharu, kita 
semua terutamanya anak muda haruslah 
menghargai warisan budaya yang telah 
diturunkan kepada kita kerana ia adalah 
khazanah dan peradaban yang sangat ber-
harga. 

Akhir kata, saya ingin mengucapkan 
ribuan terima kasih kepada MJDYPN ker-
ana menganjurkan program yang begitu 
bermakna sekali. Sekian Terima Kasih.— 
Aloysius

MAJODI: Berikut merupakan 
komen dari para peserta program 
online, "Merapatkan Sempadan 
Budaya" pada 10 Jun 2021 lalu: 

“Topik bersama Sr. Chennisia 
mengenai kebudayaan yang dit-
erapkan dalam gereja atau ke-
hidupan dari zaman dulu hingga 
kini sangat menarik dan daripada 
pengalaman sendiri, pada tahun 
2017 saya berkesempatan utuk 
balik melawat Kampung Ulu ayah 
(Rmh Badeng,  Sg. Koyan, Belaga).

Sejak kecil, saya tidak pernah  
menginjak kaki ke sana sehing-
galah empangan Bakun dibina. 

Perkongsian Sr. Chennisia 
benar-benar menjawab setiap 
pertanyaan saya selama ini apa-

bila Sister mulai merungkai bu-
daya orang Ulu yang mempunyai 
hubungkait dengan Tuhan dan 
makna ukiran yang terkenal yang 
biasa terdapat pada setiap dind-
ing rumah panjang, gereja malah 
juga ditemui di perkuburan orang 
Ulu. 

Ukiran "Kayo Urip" (ukiran Po-
hon Kehidupan) itu mempunyai 
makna mendalam. 

Ukiran 'pohon kehidupan' itu 
melambangkan akar sebagai 
"Bapa", batang sebagai "Yesus" 
dan ranting sebagai "Roh Kudus". 

Selain itu, jika ia diukir pada di 
makam, ia membawa makna "Se-
lepas kematian, ada kehidupan". 
Topik ini amat bagus untuk mem-
beri kesedaran dan pengajaran 
buat anak muda pada masa kini.

Terima kasih Sr. Chennisia atas 
perkongsian yang sangat ber-
makna dan semoga lebih banyak 
budaya orang Ulu dalam inkul-
turasi gereja dapat dijelaskan.”—                    
Sandra Nyudang

“Sebuah sesi yang amat 
menarik dan bermanfaat 

bagi para belia. 
Melalui sesi ini, saya dapat 

mengetahui tentang cara para 
paderi dan misionari gereja 
pada zaman dahulu untuk 
mendekati nenek moyang 
kita dengan menerapkan adat 
serta tradisi yang baik dalam 
memperkenalkan agama Kris-
tian kepada mereka. 

Ini adalah perkara yang 
baik, kerana penerapan adat 
dalam gereja setempat dapat 
membantu kita memahami 
dan mendekatkan diri dengan 
Tuhan dan juga menghidup-
kan adat dan budaya masing-
masing dalam gereja serta 

mengingatkan kita akan asal 
usul kita.”— Matteguil Julian

Yesus hadir di tengah-tengah 
peradaban masyarakat 

Adat resam, salah satu cara 
Tuhan menjangkau kita

Belia bincang inkulturasi 
dalam Gereja Katolik
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Pejuang masyarakat adat, Fr Stan 
Swamy, meninggal dalam tahanan
RANCHI, Jharkand, India: Para 
pemimpin Gereja Katolik di India 
menyatakan rasa dukacita mereka 
atas kematian paderi Yesuit, Stani-
slaus Lourduswamy, juga dikenali 
sebagai Fr Stan Swamy, yang men-
inggal semasa dalam tahanan pada 
5 Julai.

“Fr Stan terkenal sebagai pekerja 
Tuhan yang bekerja tanpa lelah un-
tuk umat kurang bernasib baik dan 
tertindas, karyanya sentiasa mem-
perjuangkan martabat dan suara 
mereka,” kata Kardinal Oswald 
Gracias, presiden Konferensi para 
Uskup Katolik India. 

Fr Swamy meninggal pada usia 
84 tahun setelah lapan bulan tera-
khir hidupnya dihabiskan di pen-
jara. Paderi itu dituduh melakukan 
kegiatan keganasan bagi pihak 
masyarakat India berkasta rendah. 

Paderi Yesuit, Jerry Cutinha, 
ketua wilayah kongregasi Yesuit 
di Jamshedpur, mengimbas kem-

bali karya-karya Fr Swamy di 
kalangan kaum Adivasis, Dalit dan 
masyarakat terpinggir lainnya.

Sepanjang hidupnya, imam 
itu memperjuangkan hak-hak 
orang asli dan terpinggir di negeri 
Jharkhand.

“Kami sangat sedih atas kematian 

Fr Stan Swamy,” kata Kardinal Os-
wald.

“Kami bersyukur kepada Tuhan 
atas kehidupan dan komitmen Fr 
Stan terhadap  penduduk peribumi 
yang miskin,” kata kardinal itu 
seraya mengatakan kekesalannya 
terhadap penahanan paderi Yesuit 

tersebut yang amat “memedihkan 
dan menyayat hati.”

“Di bawah undang-undang je-
nayah India, seseorang tidak ber-
salah hingga terbukti bersalah,” 
kata Kardinal Gracias. “Kes Fr Stan 
bahkan tidak didengar di muka pen-
gadilan,” katanya.

“Pelayanan untuk peribumi yang 
tertindas ini ada risikonya namun 
Fr Stan terus fokus untuk melayani 
mereka yang miskin,” kata kardinal. 

Prelatus itu menyatakan hara-
pan agar “kebenaran akan segera 
keluar” dan nama imam itu “akan 
dibersihkan dari segala konspirasi 
jenayah.”

Keuskupan Agung Ranchi di 
mana imam Yesuit itu bertugas 
selama bertahun-tahun mengikti-
raf paderi itu sebagai “juara dalam 
memperjuangkan hak asasi pen-
duduk peribumi, pejuang keadilan 
dan simbol keberanian.”

Dalam kenyataannya, Uskup 
Agung Felix Toppo dari Ranchi dan 
Uskup Auksilari,  Theodore Mas-
carenhas mengatakan penahanan 
Fr Swamy adalah “refleksi menye-
dihkan bagi mereka yang tidak ber-
salah, tetapi ditangkap dan pengadi-
lan enggan membenarkan mereka 
diikat jamin.” — Ucanews

Nepal kehilangan ramai pemimpin 
Kristian akibat COVID-19 
KATHMANDU: Pandemik virus 
corona telah memberi 'tamparan 
hebat' kepada para pemimpin Kris-
tian di Nepal  sehingga menyebab-
kan lebih 130 orang pemimpin 
meninggal dunia sejak April.

“Pada bulan Mei, hampir setiap 
hari ada pendeta dan paderi yang 
meninggal,” kata B. P. Khanal, se-
orang pendeta dan pemimpin Parti 
Janajagaran Nepal, dalam sebuah 

wawancara dengan Christianity 
Today.

Penganut Kristian merupakan 
kumpulan minoriti di negara itu. 
Populasi mereka hanya sekitar 
1.4 peratus dari penduduk negara 
itu yang mencapai sekitar 29 juta 
orang.

Khanal mengatakan COV-
ID-19  telah menyerang sekitar 
500 pendeta dari Februari 2021 

hingga kini. 
“Kekosongan dalam kepem-

impinan sekarang dihadapi banyak 
gereja,” kata Hanok Tamang, ketua 
Persekutuan Gereja Nasional Ne-
pal, dalam wawancara yang sama 
dengan Christianity Today.

“Ramai keluarga yang kehilan-
gan ketua keluarga. Anak-anak 
telah kehilangan ayah dan ibu 
mereka, dan anak yatim piatu tidak 
tertangani,” kata Tamang.

Gereja-gereja Kristian Nepal 
juga menghadapi krisis kewangan  
kata Dili Ram Paudel, setiausaha 
agung Masyarakat Kristian Nepal.

“Gereja-gereja telah ditutup se-
lama hampir satu setengah tahun. 
Kami telah bekerja sama dan me-
matuhi perintah pemerintah, malah 
gereja ditutup dan tidak ada seba-
rang aktiviti," katanya. 

Pada 4 Julai, Nepal melapor-
kan 1,042 kes virus corona baharu 
dalam 24 jam menjadikan jumlah 
keseluruhan dijangkiti virus itu 
menjadi 644,622 kes. — LiCAS-
news.com 

Satu-satunya paderi 
Xaverian di Indonesia, 
dilantik jadi Uskup Padang 

SUMATERA BARAT: Sri Paus 
Fransiskus telah melantik paderi 
Xaverian, Fr Vitus Rubianto So-
lichin sebagai uskup Padang, In-
donesia dan menjadikan Uskup 
Yohanes Harun Yuwono dari Tan-
jungkarang sebagai uskup agung 
Palembang, sebuah wilayah di Su-
matera Selatan.

Kedua-dua pengumuman pelan-
tikan itu diumumkan pada 3 Julai 
2021. 

Pelantikan imam berusia 52 ta-
hun dari Pious Society of St. Fran-
cis Xavier for the Foreign Missions 
sebagai uskup Padang diumumkan 
oleh pentadbir keuskupan, Father  
Alexander Irwan Suwandi, mela-
lui pesanan video yang dimuat 
naik di saluran YouTube KOM-
SOS keuskupan itu. 

Calon Uskup Solichin men-
gatakan beliau akan fokus ke-
pada perkembangan dan penegu-
han Komuniti Kristian Dasar di 
keuskupan itu yang merangkumi 
wilayah Sumatera Barat dan Riau 

serta Kepulauan Mentawai.
“Juga, ketika saya masih se-

orang seminari, saya menghabis-
kan tahun orientasi pastoral saya 
di sebuah paroki di Kepulauan 
Mentawai.” 

“Umat   Katolik tempatan perlu 
berkembang. Itulah sebabnya 
saya ingin mengembangkan 
masyarakat gerejawi dasar di pu-
lau-pulau ini.”

Kecenderungannya untuk me-
neguhkan komuniti Kristian di 
peringkat dasar bermula sejak be-
liau bergelar seminarian lagi. 

Pada ketika itu, beliau menjala-
ni latihan pastoral di kepulauan 
Mentawai dan melihat betapa 
perlunya umat Katolik untuk ber-
tumbuh. Beliau juga belajar dari 
Keuskupan Agung Jakarta. Kar-
dinal Ignatius Suharyo Hardjoat-
modjo popular dikaitkan dengan 
kata ‘belas kasihan’. 

“Oleh itu, menyebarkan belas 
kasihan adalah apa yang ingin saya 
lakukan,” katanya. — Ucanews 

DHAKA: Gereja Katolik di Bang-
ladesh menyambut baik pelantikan 
salah seorang paderi asal negara itu 
untuk menjawat jawatan  diploma-
tik Vatikan. Ini merupakan yang 
pertama bagi negara di Asia Selatan 
itu.

Father Lingku Lenard Gomes 
diangkat oleh Sri Paus Fransiskus 
sebagai Setiausaha Nunsiatur Apos-
tolik di Panama pada 1 Julai.

“Ini adalah tanda kedewasaan 
Gereja di Bangladesh,” kata Uskup 
Rajshahi, Msgr Gervas Rozario. 

“Waktunya telah tiba bagi kita 

untuk menyahut panggilan mision-
ari kita,” katanya.

Uskup itu mengatakan Fr  Gomes 
akan menjadi misionari  dengan 
cara yang khusus, dan pada masa 
hadapan, “kami akan mencuba 
untuk menyumbang lebih banyak 
untuk gereja domestik mahupun di 
Gereja universal.”

“Dahulu, para misionari asing 
datang ke Bangladesh untuk pe-
layanan pastoral mereka, sekarang 
Gereja Bangladesh yang menyedia-
kan dirinya untuk melayani Gereja-
Gereja luar negera,” kata uskup itu.

Hingga ke hari ini, ada enam 
orang paderi dari Keuskupan Ra-
jshahi yang bekerja di luar negara, 
sementara lima lainnya sedang 
dipersiapkan untuk melayani misi. 

Fr Gomes adalah imam pertama 
berasal dari Bangladesh yang di-
angkat untuk menduduki jabatan 
diplomatik Vatikan.

“Saya akan memberikan yang 
terbaik dalam pelayanan saya,” kata 
Fr Gomez seraya mengungkapkan 
rasa terima kasihnya kepada Uskup 
Rozario atas sokongannya yang 
berterusan. — LiCASNews 

Sri Paus Fransiskus lantik paderi asal 
Bangladesh untuk jabatan diplomatik

Calon Uskup Agung Yohanes Harun Yuwono (kiri) and Calon Uskup 
Vitus Rubianto Solichin. Gambar: UCAN. 



BM 7HERALD Julai 11, 2021 bahasa malaysia

Kenali 
Santo Anda 

St. Perawan 
Maria dari 

Gunung Carmel
~  16 Julai ~

Gunung Karmel adalah 
sebuah gunung di data-

ran Gali lea.  Gunung 
Karmel menjadi terkenal 
pada jaman nabi Elia, nabi 
yang hidup sebelum Kristus 
dilahirkan. Elia mengada-
kan mukjizat di sana. Kitab 
Pertama Raja-Raja bab 18 
mengisahkan bagaimana 
Elia dengan gagah berani 
menghadapi 450 nabi dewa 
palsu Baal. Melalui doa-doanya, Elia mendatangkan 
mukjizat dari Tuhan untuk membuktikan bahawa 
Tuhan Elia-lah yang sungguh Tuhan yang benar.

Berabad-abad kemudian, sekitar tahun 1200-an, 
sekumpulan biarawan Eropah mulai tinggal di Gunung 
Karmel. Mereka menghormati Maria Bonda Tuhan 
sebagai Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. 
Oleh kerananya, orang mulai menyebut mereka seb-
agai para biarawan dari Santa Perawan Maria Gunung 
Karmel. Itulah asal mula terbentuknya Ordo Karmel. 
Sri Paus Honorius III menyetujui regula (peraturan) 
Ordo Karmel pada tahun 1226. St. Simon Stock, dari 
England, menjadi Superior seluruh Karmel pada tahun 
1247. Simon berbuat banyak untuk memperluas ord-
onya serta menyesuaikannya dengan perkembangan 
zaman dengan menjadikan Ordo Dominikan dan Ordo 
Fransiskan sebagai contoh.

Pada 16 Julai 1251, Bonda Maria menampakkan diri 
kepada St. Simon serta memberinya skapular coklat. 
Bonda Maria menjanjikan perlindungannya kepada 
mereka semua yang mengenakan jubah Karmel yang 
terberkati. 

Banyaknya mukjizat yang terjadi merupakan bukti 
kebenaran kata-kata Sang Perawan.  Medali tersebut 
bergambar Santa Perawan dari Skapular di satu sisinya 
dan Hati Kudus di sisi lainnya. Simon Stock wafat di 
Bordeaux, Perancis pada tahun 1265.

YERUSALEM: Patr iarkat  Latin 
Yerusalem telah mengadakan bengkel 
terapi ketawa yang akan membantu 
wanita Palestin di Kota Suci untuk 
mengatasi tekanan psikologi dan meny-
embuhkan luka-luka batin mereka. 

“Terapi ketawa” atau “terapi seny-
um” bertujuan membuat orang ketawa 
dalam sesi kumpulan dan individu serta 
dapat  membantu mengurangkan 
tekanan dan meningkatkan kemahiran 
interpersonal mereka.

Enam belas wanita Palestin dari 
Yerusalem Timur, menghadiri bengkel 
yang dianjurkan oleh jabatan perkhid-
ma tan  sos i a l  Pa t r i a rka t  La t in 
Yerusalem, demikian laporan Fides.

Bengkel itu merupakan inisiatif pade-
ri paroki, Amjad Sabbara dan dikenda-
likan oleh seorang pakar, Bianca 
Morcos Tourjman. Ia merupakan pro-
gram penting untuk menyokong wanita 
dan didanai oleh Patriarkat Latin sejak 
awal musim pandemik ini. Program 
dijalankan dengan kerjasama Caritas 
Jerusalem dan Pusat Ekumenis Al-Sabil 
Palestin.

Menurut Fides, terapi ketawa bertu-
juan untuk menolong ketidakselesaan 
dan penderitaan psikologi yang dialami 
o leh  ramai  wani ta  Pales t in  d i 
Yerusalem, terutama selama satu seten-
gah tahun terakhir ini, di mana masalah 
sosial dan keadaan ekonomi kronik 
yang dihadapi oleh komuniti Palestin di 

Kota Suci semakin memburuk akibat 
kawalan pergerakan, pengangguran, 
ketakutan dan masalah kesihatan yang 
berkaitan dengan pandemik. 

Sebilangan besar wanita yang meny-
ertai bengkel itu merupakan golongan 
yang menganggur sehingga tidak 
mampu menanggung kos sewa dan 
kehidupan. 

Sebahagian besar daripada mereka, 
atau suami mereka, bekerja di hotel dan 
restoran yang tidak mempunyai pelang-
gan disebabkan pandemik yang  gang-
guan aliran penziarah dan pelancong 
dari luar negara.

Patriarkat Latin menawarkan pro-
gram ini untuk wanita dan gadis di 
Yerusalem Timur serta memberikan 
kemahiran asas yang bertujuan mening-

katkan keusahawanan wanita di daerah 
itu.

“Wanita di Yerusalem Timur men-
galami tekanan yang kuat. Wanita ada-
lah tonggak dan dasar bagi setiap kelu-
arga,” kata Dima Khoury, pengarah 
jabatan perkhidmatan sosial Patriarkat 
Latin

“Terapi dapat membantu mereka 
menyembuhkan luka dengan menyem-
bunyikannya di bawah sedar dan untuk 
melepaskan tekanan dan kemarahan 
dengan cara yang sihat demi memeliha-
ra atau memulihkan keseimbangan 
psikologi mereka.”

Menurut laporan Institut Insurans 
Nasional Israel pada tahun 2012, hanya 
13 peratus wanita Palestin di Yerusalem 
yang bekerja. — media Vatikan 

Terapi ketawa untuk 
wanita Yerusalem, bantu 
kurangkan tekanan jiwa

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus mengirim 
tweet pada pukul 1:30 tengah hari waktu 
Roma pada hari Rabu, 7 Julai, mengucapkan 
terima kasih kepada semua orang di seluruh 
dunia atas pesan baik dan kepedulian mere-
ka mengenai kesihatannya. Sri Paus sedang 
dalam fasa pemulihan di Hospital Gemelli 
Rom selepas pembedahan kolon pada 4 
Julai. 

Bapa Suci di dalam tweetnya menulis: 
“Saya terharu menerima banyak pesan yang 
penuh kasih sayang. Saya mengucapkan ter-
ima kasih kepada semua orang untuk 
kedekatan dan doa mereka.” @Pontifex

Di antara pesan yang diterima oleh Bapa 
Suci Fransiskus ialah dari Yang Mulia 
Karekin II, Patriark Tertinggi dan Katolik 
dari semua orang Armenia. 

Dalam pesannya, Patriak itu menyampai-
kan ucapannya kepada Sri Paus seperti beri-
kut: “Saudara yang dikasihi dalam Kristus, 
Kami berdoa kepada Tuhan untuk menjaga 

dan melindungi anda dalam rahmat-Nya, 
memberikanmu umur panjang dan buah-
buah yang baik pada masa kepausanmu.”

Beberapa ketua negara dan kerajaan juga 
ingin telah mengutus pesan kedekatan mere-
ka, termasuk, Presiden Republik China 

(Taiwan), Tsai Ing-Wen, yang mengirim 
pesan pada hari Isnin, 5 Julai. 

Pada hari yang sama, Presiden Negara 
Palestin dan Jawatankuasa Eksekutif PLO, 
Mahmoud Abbas, menulis dari Ramallah: 
“Marilah kita semua berdoa bersama-sama 
kepada Tuhan agar anda diberikan kesihatan 
yang baik dan semoga dapat terus berkomit-
men untuk mewujudkan kedamaian dan 
cinta antara sesama manusia”.

Pada hari Selasa, Presiden Republik Turki, 
Recep Tayyip Erdoğan, menulis, “Saya 
mendapat tahu pembedahan ke atas Sri Paus 
Fransiskus amat berjaya, saya, bagi pihak 
diri saya dan negara saya, berharap agar 
anda cepat sembuh dalam tempoh pemuli-
han anda,” serta menyampaikan harapan 
“kesihatan dan kebahagiaan kepada Sri Paus 
Fransiskus.”

Presiden Republik Cyprus, Nicos 
Anastasiades, mengatakan “dalam masa per-
cubaan peribadi ini”, beliau berharap Bapa 

Suci mengalami “pemulihan yang cepat”, 
dan berdoa “dengan sungguh-sungguh agar 
Tuhan kita Yesus Kristus dapat memberikan 
kesihatan dan kekuatan untuk Bapa Suci. 
Saya, kerajaan saya dan rakyat Cyprus 
sememangnya menantikan pemulihan anda 
dengan kadar segera.”

Presiden Republik Cuba, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, menulis dengan namanya 
sendiri berkata, “Rakyat dan Kerajaan Cuba 
mengharapkan kesembuhan dan pemulihan 
segera selepas pembedahan.”

Doa dan ucapan kesembuhan juga datang 
dari Presiden Republik Poland, Andrzej 
Duda, yang menyatakan keyakinannya baha-
wa Bapa Suci akan sembuh dengan cepat 
serta akan segera meneruskan komitmennya 
untuk memimpin Gereja Katolik dan Takhta 
Suci dan untuk menyokong seluruh komuni-
ti dunia, yang sangat memerlukan “peng-
hiburan rohani” pada masa yang sukar ini. 
— Media Vatikan 

Limpahan ucapan kesembuhan dan doa untuk Sri Paus Fransiskus 

ROMA: Dalam lima bulan pertama tahun 
2021, lebih daripada 630 lelaki, wanita dan 
kanak-kanak telah lemas di Laut Tengah ten-
gah ketika dalam pencarian kehidupan yang 
lebih baik di Eropah.

Menurut Pertubuhan Migrasi Antarabangsa 
(IOM), 632 kematian yang dicatatkan menun-
jukkan peningkatan 200 peratus berbanding 
tahun lalu.

Uskup Itali mengatakan tragedi yang serupa 
“menggoncangkan hati nurani dan menuntut 

kita melihat fenomena migrasi dengan jelas.”
Konferensi Episkopal Itali (CEI) juga men-

gundang semua lelaki dan wanita muhibah 
untuk ikut berdoa pada 11 Julai untuk men-
genang semua orang yang meninggal di Med-
iteranian dan di sepanjang jalan darat ketika 
mereka melarikan diri dari kemiskinan, konf-
lik, penganiayaan dan perubahan iklim. 

Hari Doa 11 Julai menjadi “cara mengingati 
dan menasihati setiap orang Kristian untuk 
mengikuti teladan pelindung santo Eropah, 

dan menjadi utusan perdamaian dan guru per-
adaban.”

Tarikh 11 Julai merupakan merupakan hari 
Perayaan liturgi St. Benedict, Santo Penaung 
bagi Eropah. 

Untuk upacara ini, semua umat diminta 
melafazkan “Doa orang beriman untuk semua 
pendatang dan, khususnya, bagi mereka yang 
kehilangan nyawa di laut dan untuk para pe-
laut yang bekerja serta menghadapi pelbagai 
ancaman di laut demi mencari masa depan 

yang lebih baik.”
Mengingat seruan Sri Paus Fransiskus pada 

13 Jun semasa Angelus, Uskup Itali mene-
kankan bahawa “Mediteranian telah menjadi 
perkuburan terbesar di Eropah.”

Prelatus itu menggesa umat beriman agar 
“membuka hati mereka menerima para pelar-
ian," dan mengundang masyarakat gerejawi 
"untuk tidak melupakan mereka yang telah ke-
hilangan hidup ketika cuba menjejakkan kaki 
ke pantai Itali dan Eropah.”  — Media Vatikan 

Julai 11, Hari Berdoa untuk migran terkorban di Mediterranean 



M I N G G U A N  K A T O L I K

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(JULAI)    

Sejagat: Persahabatan Sosial — Kita berdoa 
agar, dalam sosial, ekonomi dan dalam situa-
si konflik politik, kita dapat berani dan berse-
mangat — membina dialog dan persahabatan. 

Julai 11, 2021 

Katolik dan Buddha bergabung 
dirikan pusat bantuan makanan 

KUALA LUMPUR: Hampir 60 minggu 
rakyat Malaysia menghadapi beberapa versi 
perintah kawalan pergerakan serta mengaki-
batkan mereka yang miskin, golongan migran 
bertambah susah.

Memandangkan makanan dan barangan 
keperluan amat diperlukan oleh golongan 
yang susah, Gereja Our Lady of Fatima 
(OLF) Brickfields, bekerjasama dengan Maha 
Vihara Buddha, Brickfields, menubuhkan pu-
sat bantuan makanan. 

Paderi Paroki OLF, Fr Dr Clarence Deva-
dass berkata, “Kami ingin mempunyai satu 

tempat gabungan di mana orang boleh datang 
dan menyumbangkan barangan keperluan 
dapur daripada setiap kumpulan masing-mas-
ing menjalankan program sendiri. 

Kami juga telah menjemput rumah ibadat 
lain yang berdekatan tetapi masih belum men-
dapat balasan daripada mereka.

“Ini adalah waktu bagi orang-orang yang 
berlainan agama untuk bersatu, tidak kira 
siapa kita. Ini bukan mengenai memegang 
sepanduk kita sendiri atau memuliakan diri 
sendiri. Terdapat ramai orang yang memer-
lukan pertolongan pada masa pandemik ini. ”

Menurut Fr Clarence, kolaborasi ini mem-
bantu memaksimumkan sumber daya se-
hingga lebih banyak orang dapat dihubungi, 
tanpa mengira kewarganegaraan, bangsa, atau 
agama. OLF dan kuil Buddha akan berkongsi 
pangkalan data dan nombor hubungan mere-
ka, supaya pembahagian untuk yang memer-
lukan dapat dilakukan dengan sewajarnya.

“Pihak kuil merancang untuk menjalankan 
projek ini di seluruh negara tetapi kami mahu 
fokus pada kawasan kejiranan dan pendatang 
di sekitar kami,” kata Fr Clarence.

Sekiranya anda dapat menyokong usaha 

ini, pihak paroki memerlukan barangan sep-
erti berikut: beras (5kg), gula (1kg), minyak 
masak (1L), kopi, teh,  milo, susu pekat, ga-
ram, serbuk kari, meehoon, tepung (1kg) mi 
segera, biskut, telur, tin sardin, ubat gigi, dan 
sabun mandi.

Mereka yang bermurah hati boleh membeli 
barangan tersebut atas talian dan menghan-
tarnya ke Gereja OLF pada jam 9.00 pagi-
6.00 petang atau hubungi fatimachurch@
archkl.org atau Whatsapp: 016.650 5039. 
Projek gabungan ini bermula pada 7 Julai se-
hingga akhir bulan ini.

JOHOR BAHRU: Gereja Immaculate Con-
ception (CIC) telah menerima 300 buah kotak 
bantuan makanan dari Yayasan Sultan Ibrahim 
pada 7 Julai 2021. 

Paderi Paroki, Fr Edward Rayappan menga-
takan paroki itu telah membahagi-bahagikan 
bantuan makanan kepada komuniti sekitar 
sepanjang lapan bulan ini. Kini, dana dan stok 
bantuan makanan semakin berkurangan. 

“Saya mendapat tahu bahawa Katedral Hati 
Kudus telah menerima beberapa ratus kotak 
bantuan makanan dari Yayasan Sultan Ibrahim 
dan oleh itu beberapa hari yang lalu saya men-
ghubungi YB Mejar Cina Datuk David Wong, 
yang ditugaskan untuk berkoordinasi dengan 
Yayasan Sultan Ibrahim Yayasan dan yayasan 
kerajaan lain, dan dia mengirimkan barang 
keperluan kepada kami.”

Fr Edward mengatakan bahawa beliau yakin 
bahawa istana akan menyumbangkan bantuan 
kerana CIC JB yang berusia 138 tahun, meru-
pakan gereja tertua di negeri ini serta dikenali 

oleh Sultan Johor, DYMM Sultan Ibrahim 
Almarhum Sultan Iskandar. Pada akhir tahun 
1800-an, datuk kepada Sultan Almarhum Sul-
tan Abu Bakar telah memberikan tanah untuk 
membina gereja.

Setiap kotak mengandungi beras 10 kg, ga-
ram, mi segera, susu tin, dan keperluan lain. 
Gereja juga mempunyai bajet dari RM100 
hingga RM300 untuk setiap keluarga yang san-
gat memerlukan, agar mereka dapat membeli 
barang makanan segar seperti sayur-sayuran 
dan ikan serta membayar bil utiliti.

Jawatankuasa Menjangkau Mereka Yang 
Memerlukan CIC (ICON) bekerjasama den-
gan pemimpin KED bagi membantu mengenal 
pasti mereka yang memerlukan dalam komu-
niti mereka, tanpa mengira agama atau etnik. 
Jawatankuasa ini akan mengenal pasti berapa 
banyak keluarga yang memerlukan bekalan 
dan jika ada baki, Fr Edward akan memberi-
kannya kepada paroki-paroki lain di sekitarnya.

Paroki ini juga membantu mendapatkan 

ubat untuk mereka yang menghidap diabetes, 
tekanan darah tinggi dan penyakit lain untuk 
golongan yang lemah sama ada melalui hospi-
tal kerajaan atau gereja membeli untuk golon-
gan ini. 

“Saya percaya kita mesti membantu den-
gan cara yang berperikemanusiaan dan bukan 

hanya setakat memberi makanan. Sebilangan 
orang-orang ini tidak dapat membeli ubat-
ubatan kerana anak-anak mereka terperang-
kap di Singapura, jadi kami melakukan yang 
terbaik. Kami terus menghulurkan bantuan 
sehingga keluarga-keluarga ini stabil,” ujar Fr 
Edward. 

Paroki CIC terima bantuan dana makanan dari 
Yayasan Sultan Ibrahim

Katolik@Home bantu ibu bapa kendali  kanak-kanak ‘stress’
KUALA LUMPUR: Kesihatan mental dan 
kesejahteraan kanak-kanak menjadi perha-
tian lebih-lebih lagi pada masa pandemik ini 
kerana tahun-tahun pembentukan mereka 
terganggu, menyebabkan sebilangan mereka 
menderita kegelisahan dan kemurungan. 

Untuk mengetahui bagaimana ibu bapa 
dapat menolong anak mereka, podcast Ka-
tolik @ Home baru-baru ini menganjurkan 
sesi dengan dua orang panel bertauliah untuk 
membicarakan topik ini.  

Salah seorang panel, Madeleine Yong yang 
merupakan ahli terapi dan pencipta bersama 
Power of Play mengatakan bahawa kanak-
kanak pada umumnya tidak memahami pan-
demik COVID-19. Power of Play adalah 
organisasi yang menawarkan sesi klinikal 
kepada individu dan kumpulan kanak-kanak.

Jelasnya, “Ada sebilangan kanak-kanak 
menghadapi kerisauan seperti takut ibu bapa 
mereka dijangkiti virus dan meninggal dunia 
meninggalkan mereka sebagai anak yatim. 
Sebilangan kanak-kanak pula mengalami te-

kanan akibat tidak dapat menghadapi pembe-
lajaran dalam talian. Semua tekanan ini boleh 
menyebabkan kemunculan masalah tingkah 
laku.”

Menurut Yong, penutupan sekolah, pen-
gasingan, tidak mempunyai kawan dan ke-
bosanan adalah beberapa sebab yang me-
nyebabkan kanak-kanak bertindak. 

Dia berkata, “Ada dua perkara yang boleh 
berlaku — sama ada anak itu akan menjerit 
dan berteriak, atau berdiam diri. Seorang 
anak yang pendiam tidak semestinya bererti 
mereka taat. Sebaliknya, ia mungkin bermak-
sud bahawa anak itu murung dan sedih.”

Yong mengingatkan bahawa seorang 
kanak-kanak yang mempunyai masalah ting-
kah laku tidak boleh dianggap sebagai kuat 
melawan atau pemberontak, tetapi ia adalah 
tanda anak itu memerlukan perhatian dan 
perlu dibantu. 

“Kita harus melupakan hukuman terhadap 
anak itu kerana ketika anak bertindak, mis-
alnya memukul, menendang, berteriak, men-

yalahkan, menuntut, melawan atau melarikan 
diri, ini adalah perilaku yang tidak dapat diar-
tikulasikan oleh anak itu.”

Untuk mengatasi situasi seperti itu, Yong 
menasihati ibu bapa untuk belajar menga-
tur, iaitu kemampuan untuk mengurus emosi 
dengan tenang atau  belajar untuk bersan-
tai. Katanya, ini  dapat dilakukan dengan 
menarik nafas panjang, berdoa, mendengar 
muzik, renungan, hening, meditasi dan mela-
lui gerakan (senaman).

“Apabila kita dapat mengurus emosi kita, 
anak-anak dapat meneladani kita dan kita 
dapat membantu anak-anak mengendalikan 
emosi mereka. Anak kemudian akan belajar 
dari ibu bapa mereka untuk menenangkan 
diri.”

“Ramai kanak-kanak berasa tidak selamat 
dan memerlukan seseorang untuk menden-
garkan mereka. Melainkan anda tahu apa 
yang sedang dihadapi oleh anak anda, anda 
tidak akan dapat bertindak balas dari hati 
anda,” katanya.

Masalah tingkah laku pada kanak-
kanak mungkin menandakan anak itu 
memerlukan perhatian dan perlu dibantu. 
Gambar hiasan. 

Paroki CIC, JB, tidak hanya membantu dari segi makanan tetapi juga berusaha 
membelikan ubat dan membayar bil utiliti. Gambar hiasan. 


