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Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang da-
hulu "jauh", sudah menjadi "dekat " oleh darah Kristus. 
Kerana Dialah damai sejahtera kita, yang telah memper-
satukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tem-
bok pemisah, iaitu perseteruan, sebab dengan mati-Nya 
sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat 
dengan segala perintah dan ketentuannya ….

Efesus 2: 13-15 
EDARAN DALAMAN SAHAJA

Katolik bergabung 
dalam doa akhiri 
pandemik VATIKAN: Sri Paus Fransiskus mendaf-

tar keluar ari Hospital Gemelli pada 14 
Julai lalu selepas dibedah pada 11 Ju-
lai lalu. Sejurus meninggalkan hospital, 
Bapa Suci mengunjungi Basilika St Mary 
Major dan berdoa di hadapan patung Per-
awan Maria Santa Pelindung Roma. 

Matteo Bruni, Direktor Akhbar Takhta 
Suci menjelaskan bahawa sebelum Bapa 
Suci Fransiskus kembali ke Roma, beliau 
terlebih dahulu melawat Basilika St Mary 
Major untuk berdoa di hadapan ikon Per-
awan Maria. “Bapa Suci mengungkapkan 
kesyukuran di atas kejayaan pembedahan 
dan berdoa bagi yang sakit, khususnya 
mereka yang masih berada di hospital.”

Semasa dirawat di hospital, Bapa Suci 
mengunjungi pesakit kanak-kanak di wad 
Onkologi yang terletak di tingkat sama 
di mana beliau menjalani rawatan pasca 
pembedahan. Prelatus itu juga memimpin 
doa Angelus dari balkoni Hospital pada 
11 Julai 2021. Malah, Uskup Roma itu 
turut membawa beberapa orang pesakit 
kanak-kanak semasa menyampaikan An-
gelus. — Media Vatikan 

Sri Paus 
Fransiskus 
kembali 
‘bekerja’ 
selepas 
pembedahan

KUALA LUMPUR: Me-
mandangkan krisis pande-
mik yang semakin buruk, 

dan ditambah dengan perkem-
bangan politik yang tidak me-
nentu di Malaysia, Uskup Agung 
Kuala Lumpur, Julian Leow me-
nyeru semua umat Katolik agar 
bergabung dengannya dalam Saat 
Teduh untuk memohon kepada 
Bapa Syurgawi bagi mengakhiri 
pandemik tersebut.

Saat Teduh diadakan di Kapel Uskup 
Agung di Cardign House pada 15 Julai dan 
disiarkan secara langsung melalui YouTube. 

Umat   Katolik di seluruh negara memban-
jiri bahagian Komen di laman YouTube den-
gan petisyen dan doa permohonan. Selama 
satu jam di hadapan Sakramen Mahakudus, 
data analitis mendapati lebih 20,000 telah 
menyertai doa ini.  

Uskup Agung Kuching, Simon Poh, tu-
rut menyokong seruan Uskup Agung Julian 
dengan mendorong semua umat Katolik un-
tuk menyertai Saat Teduh. “Sebagai umat 
Katolik, yang berakar pada iman bahawa 

Tuhan selalu bersama kita, marilah kita ber-
doa dan memohon doa bagi dunia terutama 
pada masa pandemik ini.”

Uskup Agung Julian dalam surat pastoral 
bertarikh 9 Julai, meminta umat beriman 
Keuskupan Agung untuk bergabung den-
gannya dalam doa selama satu jam di hada-
pan Sakramen Mahakudus.

Dalam suratnya, uskup agung itu men-
jelaskan bahawa gangguan mengerikan 
seperti kesan ekonomi serta kesejahteraan 
sosial, emosi dan psikologi rakyat telah me-
nyebabkan ketakutan dan kegelisahan yang 
luar biasa. Namun, “apa yang tetap tidak 
berubah adalah kita adalah umat yang be-
rakar pada iman bahawa Tuhan selalu me-
nyertai kita.”

Semakin ramai individu, Gereja dan or-
ganisasi yang memenuhi keperluan manu-
sia yang sesungguhnya merupakan tanda 
bahawa Tuhan ada bersama kita, dan baha-
wa manusia dapat dan akan menang dalam 
menghadapi kesusahan dan cabaran. Den-
gan semua kebaikan yang terjadi di sekitar 
kita, marilah kita menyedari bahawa doa 
yang berterusan akan membuat kita sedar 
bahawa kita tidak sendirian,” kata uskup 
agung.

Saat Teduh diteruskan pada hari beri-
kutnya sempena Pesta Perawan Maria dari 
Gunung Karmel. Ia diraikan dengan doa re-
lay Rosario untuk umat Katolik memohon 
bantuan dari Perawan Maria bagi mengakh-
iri pandemik tersebut.

Selama relay 12 jam yang disiarkan se-
cara langsung melalui YouTube, misterium 
rosario dibacakan dalam bahasa -bahasa 
yang berlainan dan diselingi dengan renun-
gan oleh para Friar Kamerlit serta perayaan 
Misa Kudus, tayangan klip-klip video men-
genai Perawan Maria dan ibadat bacaan. 

Semasa Misa yang dipimpin oleh Uskup 
Agung Julian, prelatus itu  sekali lagi mey-
akinkan umat beriman bahawa Tuhan bera-
da di tengah-tengah pandemik dan berjalan 
bersama kita. 

“Kami berdoa agar kita akan keluar 
dari pandemik ini yang penuh semangat 
dan iman diperbaharui, dan agar kita terus 
memberi kekuatan dan harapan kepada satu 
sama lain,” katanya.

Relay Rosario dianjurkan oleh Friar Ka-
merlit dari Seremban dengan kerjasama 
pelbagai kumpulan komponen di Keusku-
pan Agung Kuala Lumpur termasuk warga 
tua, belia dan kanak-kanak. 

Sri Paus Fransiskus mendaftar keluar 
dari hospital Gemelli pada 14 Julai, 
kemudian mengunjungi Basilika Sta 
Mary Major untuk berdoa kesyuku-
ran di hadapan ikon Perawan Maria 
Pelindung Romawi. 
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Kenapa kekal setia 
dengan Gereja? 

Beberapa minggu yang lalu, 
setelah memberikan ceramah 

di sebuah konferensi religius,  
pertanyaan pertama dari para had-
i r in  ada lah  yang ber ikut : 
Bagaimana anda dapat terus kekal  
di gereja yang memainkan peran-
an penting dalam mendirikan dan 
memelihara sekolah-sekolah ber-
asrama bagi penduduk asli 
Kanada? Bagaimana anda boleh 
kekal dalam gereja itu? 

Soalannya adalah itu penting 
dan tidak ada yang salah. Baik 
dalam sejarahnya dan masa kini, 
gereja mempunyai dosa yang 
cukup untuk mengesahkan perso-
alan itu. 

Senarai dosa yang dilakukan 
atas nama gereja itu panjang: 
Inkuisisi, sokongannya terhadap 
perhambaan, peranannya dalam 
penjajahan, kaitannya dengan 
perkauman, peranannya dalam 
menidakkan hak wanita, dan 
kompromi sejarah dan pada masa 
kini, masih tidak berkesudahan 
dengan ketuanan kulit putih, halo-
ba wang dan kekuatan politik. 

Kritikan-kritikan itu adakalanya 
melampau dan tidak adil, tetapi, 
sebahagian besarnya, gereja ber-
salah seperti yang didakwa.

Namun, rasa bersalah ini tidak 
unik bagi gereja. Tuduhan yang 
sama mungkin dikenakan terha-
dap salah satu negara di mana kita 
tinggal. 

Bagaimana kita dapat tinggal di 
sebuah negara yang memiliki 
sejarah perkauman, perhambaan, 
penjajahan, pembunuhan bera-

mai-ramai penduduk peribumi, 
ketidaksamaan radikal antara 
orang kaya dan orang miskinnya, 
yang penting bagi pelarian yang 
terdesak di perbatasannya, dan 
salah sebuah negara di mana  ber-
juta-juta orang saling membenci? 

Bukankah lebih terpilih secara 
moral untuk mengatakan bahawa 
saya malu menjadi Katolik (atau 
Kristian) ketika negara-negara 
yang kita tinggal berkongsi seja-
rah yang sama dan dosa-dosa 
yang sama?

Namun, kerana gereja seharus-
nya menjadi ragi bagi masyarakat 
dan bukan hanya cerminnya, per-
soalannya adalah sah. Mengapa 
kekal tinggal di gereja? 

Terdapat jawapan apologetik  
yang baik mengenai hal ini, teta-
pi, pada akhirnya, bagi setiap dar-
ipada kita, jawapannya mestilah 
jawapan peribadi. Mengapa saya 
kekal tinggal di gereja?

Pertama, kerana gereja adalah 
bahasa ibunda saya. Ia memberi 
saya iman, mengajar saya tentang 
Tuhan, memberi saya firman 
Tuhan, mengajar saya untuk ber-
doa, memberi saya sakramen, 
menunjukkan saya erti kebajikan 
dan membuat saya bersentuhan 
dengan beberapa orang kudus 
yang masih hidup. 

Lebih-lebih lagi, di sebalik 
semua kekurangannya, bagi saya 
cukup autentik, cukup altruistik, 
dan cukup murni untuk memiliki 
kewibawaan moral untuk mem-
percayakan jiwa saya kepadanya, 
menyerahkan kepercayaan yang 

belum saya berikan kepada entiti 
komunal yang lain. 

Saya sangat selesa beribadat 
dengan agama lain dan berkongsi 
jiwa dengan orang yang tidak per-
caya, di gereja tempat saya dibe-
sarkan, di sinilah saya mengenali 
rumah, bahasa ibunda saya.

Kedua, sejarah gereja adalah 
sesuatu yang pasti. Saya menye-
dari dosanya dan mengakuinya 
secara terbuka, tetapi itu jauh dari 
kenyataannya sepenuhnya. 

Gereja ini juga adalah gereja 
para matir, orang kudus, kemura-
han hati yang tidak terhingga, dan 
berjuta-juta wanita dan lelaki 
yang berhati mulia dan jujur  
yang menjadi teladan moral saya. 

Saya mengakui dan  berdiri 
dalam kegelapan dosa-dosanya; 
tetapi saya juga mengingat rah-
matnya, dari semua perkara baik 
yang telah dilakukannya dalam 
sejarah.

Akhirnya, dan yang paling 
penting, saya kekal setia akan 
gereja kerana gereja adalah 
semua yang kita ada! Tidak ada 
tempat lain untuk pergi. Saya 
kenal dengan keraguan yang ter-
lintas di fikiran Petrus, setelah 
mendengar Yesus mengatakan 
sesuatu yang membuat orang lain 
menjauhinya, Petrus ditanya, 
“adakah engkau juga ingin 
pergi?” dan dia (berbicara untuk 
semua murid) menjawab: “Kami 
ingin, tetapi kami tidak mempun-
yai tempat lain untuk pergi. 
Selain itu kami menyedari baha-
wa, di atas segala-galanya, 
Engkau mempunyai kata-kata 
kehidupan abadi.”

Pada hakikatnya, Petrus berka-
ta, “Yesus, kami tidak memahami 
Engkau dan dan apa yang kami 
dapat adalah sesuatu yang sering 
kali kami tidak sukai. Tetapi 
kami tahu, kami lebih baik tanpa 
semua itu dan lebih untuk kami 
tinggal bersama-Mu daripada 
pergi ke tempat lain. Pada detik-
detik gelap, hanya Engkau yang 
kami ada!”

Gereja adalah segala-galanya 
yang kita perlukan, yang kita 
ada! Ke mana lagi kita boleh 
pergi? 

Di sebalik ungkapan itu, saya 
bersifat rohani, tetapi bukan ter-
lalu warak (walaupun diucapkan 
dengan tulus) terletak kegagalan 
yang tidak terkalahkan atau 
keengganan untuk menangani 
keperluan komuniti agama, untuk 
menangani apa yang disebut 

Dorothy Day sebagai “pertapa 
kehidupan gereja”.

Untuk mengatakan, saya tidak 
boleh atau tidak akan berurusan 
dengan komuniti agama yang 
'tercemar', untuk melarikan diri 
dari semua ketidak murnian,  
yang pada akhirnya tindakan ini 
sebenarnya tidak membantu, ter-
utama bagi orang yang men-
gatakannya. 

Kenapa? Kerana agar belas 
kasihan itu menjadi lebih efektif, 
ia harus bersifat kolektif, meng-
ingat kebenaran bahawa apa yang 
kita impikan untuk diri sendiri 
hanya akan menjadi impian tetapi 
apa yang kita impikan bersama 
dengan orang lain, akan menjadi 
kenyataan. 

Saya tidak dapat melihat apa-
apa di luar gereja yang dapat 
menyelamatkan dunia ini.

Tidak ada gereja suci yang 
bebas daripada dosa, yang dapat 
kita sertai di dunia ini. 

Sama juga dengan negara, 
tidak ada negara yang bebas dari-
pada kesilapan. Gereja ini, dalam 
perjalanan sejarahnya dan masa 
kini yang dikompromikan, hanya 
inilah yang kita ada. Kita tidak 
dapat lari daripada kesalahan 
gereja kerana ia juga kesalahan 
itu berpunca dari kita. 

Sejarah gereja itu adalah seja-
rah kita; dosanya adalah dosa 
kita; dan keluarganya, keluarga 
kita —  satu-satunya keluarga 
yang kekal yang kita miliki. — 
Hakcipta Terpelihara @ Fr Ron 
Rolheiser 1999-2021 

Ketiga-tiga bacaan Kitab Suci 
pada hari Minggu ini menga-

rahkan perhatian kita kepada 
pengertian tentang domba dan 
gembala. Khususnya Injil Markus 
yang berbicara tentang “domba 
yang tidak mempunyai gembala”. 

Dalam bahasa alkitabiah, tugas 
kepemimpinan dilukiskan sebagai 
penggembalaan, atau tugas seorang 
gembala. Tuhan sendiri dilihat 
sebagai gembala : “Tuhan adalah 
gembalaku” (Maz 23:1). Dan umat 
berdoa kepada Tuhan sebagai 
“Gembala Israel” (Maz 80:1). 
Yesus sendiri dalam Injil Yohanes 
menyebut diri-Nya: “Akulah gem-
bala yang baik. Gembala yang baik 
memberikan nyawanya bagi dom-
ba-dombanya” (Yoh 10:11).

Menurut ceritera Injil murid-
murid Yesus pulang kepada Yesus 
sesudah melaksanakan perutusan 
mereka, untuk memberi laporan 
tentang apa yang telah mereka ajar-
kan dan lakukan kepada orang 
ramai. Mereka diajak Yesus pergi 
ke tempat sunyi untuk menyendiri. 

Mereka naik perahu, supaya 
tidak diikuti oleh orang ramai terse-
but. Namun, ternyata orang ramai 
tersebut mengikuti Yesus dan 

murid-murid-Nya melalui jalan 
darat. Dan mereka ini datang di 
destinasi itu dengan lebih cepat. 
Yesus dan murid-murid-Nya sebe-
lum sempat untuk makan, kini 
harus menghadapi mereka lagi.

Di sebalik ceritera yang sangat 
sederhana tetapi juga mengharukan 
itu, terungkaplah sebenarnya pesan, 
yang mahu disampaikan oleh 
Markus kepada pembaca-pembaca 
Injilnya. Apakah pesan itu? 

Yesus mengajak murid-murid-
Nya istirahat dan memenuhi keper-
luan makan minum selepas melak-
sanakan tugas mereka. Bukan 
hanya itu, orang ramai yang sudah 
mendengarkan ajaran Yesus, yang 
telah disampaikan oleh murid-
murid-Nya, masih ingin mendeng-
ar ajaran Yesus sendiri, yang telah 
mengutus mereka! Mereka ini, 
orang-orang sederhana, berasa haus 
dan lapar akan sabda Yesus sendiri, 
bukan hanya haus dan lapar akan 
makanan sebagai keperluan jasma-
ni.

Melihat kehausan dan kelaparan 
rohani orang banyak itu, dalam 
Injil dikatakan, bahawa “tergerak-
lah hati Yesus oleh belas kasihan 
kepada mereka, kerana mereka 

seperti domba yang tidak mempun-
yai gembala”. 

Yesus memiliki “compassio” 
(rasa belas kasihan) bukan hanya 
kepada orang yang haus dan lapar 
akan makanan untuk menjaga kesi-
hatan badan atau tubuh, bahkan 
lebih untuk kesihatan batin atau 
rohani setiap orang. Manusia 
memerlukan  santapan rohani yang 
murni.

Sekarang ini, umat manusia pen-
duduk dunia moden ini sangat 
memerlukan  santapan rohani. 
Orang sekarang merasa makin 
memerlukan  santapan material 
yang makin lazat yang mendorong 
seseorang menggunakan rencah 
masakan yang makin nikmat rasan-
ya. 

Tertulis dalam Injil : “Melihat 
jumlah orang yang begitu ban-
yak, tergeraklah hati Yesus oleh 
belas kasihan kepada mereka, 
kerana mereka seperti domba 
yang tidak mempunyai gembala”. 

Meskipun Yesus seperti murid-
murid-Nya sebenarnya harus 
beristirahat dahulu, namun 
“mulailah Ia mengajarkan ban-
yak hal kepada mereka” yang 
lapar akan ajaran-Nya bagaikan 

jaminan hidup mereka.
Pesan Injil hari ini antara lain 

mengingatkan kita betapa perlu dan 
pentingnya hidup rohani. Sebab 
akhirnya kehidupan rohani kitalah, 
yang akan menentukan hidup abadi 
kita kelak, bukan hanya hidup 
jasmani kita sekarang ini, yang 
hanya sifatnya hanya sementara.

Tetapi ada pesan lain, yang harus 
kita sedari. Umat Tuhan sebagai 
domba memerlukan kehadiran 
gembala-gembala.

Desakan  adanya gembala rohani 
justeru dewasa ini merupakan suatu 
tuntutan yang harus dipenuhi. Bila 
umat mengharapkan adanya gem-
bala rohani yang baik, maka seperti 
Yesus yang berbelas kasihan, kita 
semua, harus ikut dan rela menye-
diakan dan mempersembahkan 
kepada Kristus, calon-calon gem-
bala seperti murid-murid-Nya, 

yang diceritakan dalam Injil hari 
ini. Murid-murid itu meskipun 
sudah bekerja dan lapar jasmanin-
ya, namun seperti Yesus, mereka 
juga bersedia memberikan 
makanan rohani kepada yang 
memerlukannya.

Memiliki “compassio” atau rasa 
belas kasihan, kepada orang yang 
memerlukan makanan baik jasmani 
mahupun rohani, itulah ciri murid 
Kristus sejati. Kerana itu setiap kel-
uarga sebagai pengikut Kristus 
sebagai Gembala juga harus memi-
liki kesedaran dan keinginan besar:  
“compassio”, untuk menyediakan 
dari keluarga masing-masing 
calon-calon gembala, iaitu calon-
calon imam, untuk memberikan 
makanan rohani kepada domba-
domba Kristus, iaitu umat Tuhan. 
— Msgr F.X Hadisumarta O.
Carm, ImanKatolik.com

Hari Minggu Biasa Ke-16
(TaHun B )

  yeremia 23, 1-6 
efesus 2, 13-18.

injil markus 6, 30-34.

Berbelas kasihan kepada mereka yang lapar santapan rohani 
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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: Adakah esensinya menu-

lis di live chat Youtube ketika 
Misa online berlangsung? Saya 
perhatikan ramai yang menulis di 
ruangan chat  ket ika Misa. 
Apakah sebaiknya jika ruang 
chat live dimatikan sahaja sema-
sa Misa Kudus online? — Theo

Jawaban: Masa pandemik mem-
buat banyak perubahan dalam 
kehidupan masyarakat, termasuk 
juga hidup berliturgi. Salah satu 
yang paling terkesan adalah 
Perayaan Ekaristi  bagi umat 
Katolik. 

Kini, umat sering menyebut 
“Misa online” yang pada haki-
katnya tetap Misa yang disiarkan 
atau live streaming. Tentu sahaja 
Misa ini tidak dapat disebut seba-
gai Misa sebagaimana kita meray-
akan Misa di dalam Gereja. 

Misa online sebagai suatu kegia-
tan atau aktiviti membantu hidup 
rohani umat beriman terjaga den-
gan baik.

Memang, Perayaan Ekaristi atau 
Misa yang disiarkan di Youtube 
sering kali problematik. Ada umat 
yang merasa bahawa Perayaan 

Ekaristi secara online ini tidak 
membawa kepada Tuhan Yesus. 

Selain itu, salah satu masalah 
yang terjadi di umat adalah mengi-
kuti Ekaristi secara streaming den-
gan tidak mengendahkan perayaan 
itu. Malah, ramai juga keluarga 
yang mengikuti Misa online seper-
ti menonton filem, berbual atau 
makan semasa Misa online.

 Ini menyebabkan Perayaan 
Ekaristi yang diikuti hanya seka-
dar tontonan saja bukan menjadi 
sarana untuk menimba hidup roha-
ni. Realiti semacam ini menjadi-
kan umat sukar jikalau hendak 
meminta intensi kepada paderi. 

Ada umat yang sangat ingin 
meminta intensi tetapi kerana  
tidak tahu harus bagaimana akh-
irnya mereka tidak berbuat apa-
apa. Ada juga yang kemudian 
mencuba pada live chat di Youtube 
untuk meminta intensi Perayaan 
Ekaristi. Namun, hal ini kemudian 
menjadi kebiasaan yang kurang 
tepat kerana mereka menyamakan 
intensi dengan live chat.

Atas dasar tersebut di atas, 
penggunaan live chat di Youtube 
untuk menyampaikan ujud Misa 

t e n t u  s a j a  k u r a n g  t e p a t . 
Keberadaan live chat tidak memi-
liki relasi dengan ujud Misa. 

Live chat pada dasarnya dibuat 
oleh Youtube sebagai kolom 
komen atas aktiviti yang terjadi. 
Maka tidaklah hairan jika dalam 
live chat kemudian ada yang men-
yapa paderi yang merayakan 
Ekaristi atau juga bertitip salam. 
Bahkan, live chat menjadi ruang 
saling bertukar fikiran, salam-
menyalam antara umat yang 
mengikuti Ekaristi. 

Ini bererti meskipun seorang 
yang mengungkapkan ujudnya 
dalam Youtube itu sunguh ber-
harap pada ujud yang disampai-
kan, tetapi ujud Misa tidak dapat 
hanya melalui live chat atau perlu 
disampaikan langsung dalam 
Perayaan Ekaristi.

Meskipun demikian, live chat 
Youtube masih dapat dipakai seba-
gai penyedia pengumpulan permo-
honan ujud Misa. 

Sebagai contoh, jika channel 
Youtube milik suatu paroki dan 
administratornya adalah dari paro-
ki tempat disiarkannya Ekaristi, 
maka penangung jawab l ive 

streaming Misa di Youtube boleh 
menyediakan waktu sebelum 
Perayaan Ekaristi berlangsung 
supaya umat dapat menyampaikan 
intensi yang akan didoakan oleh 
Paderi yang menjadi selebran 
utama.

Sri Paus Fransiskus mengingat-
kan bahawa masa pandemik den-
gan Misa onlinenya boleh menjadi 
ancaman dalam hidup rohani. 
Salah satu yang disoroti oleh Sri 
Paus adalah Ekaristi yang diraya-
kan tanpa kebersamaan dengan 
semua orang. Keadaan tersebut 
bukanlah Gereja, kata Sri Paus. 

Bapa Suci pun mengatakan: 
“Tuhan mengizinkan Gereja dalam 
keadaan sukar, tetapi Gereja yang 
ideal itu senantiasa bersama den-
gan umat beriman dan dengan 
Sakramennya” (Bdk. Homili Sri 
Paus Fransiskus 17 April 2020). 

Oleh kerana itu, penggunaan live 
chat di Youtube tidak dapat meng-
gantikan ujud Misa. Akan tetapi, 
live chat dapat menjadi sarana 
untuk menerima intensi atau ujud 
Misa bila diorganisasi dengan 
baik. — Fr  Yohanes Benny 
Suwito, HidupKatolik.com

Komen di Live Chat Youtube semasa Misa Kudus online
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MELAKA: Pelayanan Bahasa 
Malaysia (BMA) Vikariat Mela-
ka, baru-baru ini telah mengan-
jurkan kursus Evangelii Gaudium 
(Sukacita Injil/EG) dalam talian 
pada 7-11 Jun yang lalu.

Kursus ini disampaikan oleh Fr. 
Moses Rayappan, Paderi Paroki 
Gereja St. Francis Xavier Mela-
ka. Seramai 86 orang peserta me-
nyertai kursus ini. 

Sebagai persiapan, Fr. Moses 
terlebih dahulu meminta setiap 
peserta membaca dokumen Su-
kacita Injil agar dapat mengikuti 
sesi itu dengan lebih berkesan. 

Pihak penganjur telah men-
gadakan beberapa siri belajar 
secara berkumpulan secara ber-
semuka mahupun secara dalam 
talian. Iltizam dari peserta sepan-
jang belajar bersama ini sangat 
mengagumkan. Akhirnya doku-
men yang mengandungi lima bab 
ini selesai dibaca oleh semua pe-
serta.

Fr. Moses pada awal ses-
inya membawa peserta untuk 
mengimbas kembali seruan Ap-
ostolik yang telah ditulis oleh Sri 
Paus Santo Paulus VI pada tahun 
1975 tentang Evangelii Nuntian-
di, dokumen tentang Mewartakan 
Gereja. 

Fr. Moses merangkumkan ba-
hawa semua seruan apostolik ini 
menjemput Gereja dan umat un-
tuk bergerak keluar. Dan ini di-
ungkapkan semula oleh Sri Paus 
Fransiskus dalam Surat Aposto-
liknya, Sukacita Injil. 

Dalam sesi kedua, Fr. Moses 
membawa peserta untuk melihat 
cabaran dan godaan  yang di-

alami oleh para pekerja pastoral. 
Fr Moses membawa para peserta 
mengenal dan membezakan mana 
yang baik dan tidak dalam meng-
hadapi pelbagai percubaan.

Pewartaan Injil dikupas oleh Fr 
Moses pada sesi malam ketiga. 
Beliau mengingatkan bahawa 
mewartakan Injil adalah tugas 
bagi setiap yang dibaptis. Ke-
hadiran Roh Kudus memperka-
sakan dan membantu umat untuk 
bersaksi dengan lebih berani dan 
berkesan.  

Dalam Sesi keempat, Fr mem-
bawa peserta untuk melihat di-
mensi sosial evengelisasi. 

Pada sesi terakhir, Fr meneguh-
kan para peserta dengan memetik 

kata Sri Paus Fransiskus: Alasan 
utama untuk evangelisasi adalah 
kasih Yesus yang telah kita teri-
ma dan pengalaman keselamatan 
yang terus menerus mendorong 
kita untuk selalu lebih mencin-
tainya. Semoga Bonda Maria, 
Bintang Evangelisasi menemani 
kita dalam perjalanan penginjilan 
ini. 

Dalam kursus maya ini, para 
peserta dibahagikan kepada 18 
kumpulan dengan didampingi 
seorang fasilitator. Pada akhir 
sesi, peserta diberikan soalan re-
nungan untuk dikongsikan dalam 
kumpulan masing-masing. 

Berdasarkan permintaan pe-
serta, Fr Moses dan penganjur 

bersetuju n di masa akan datang, 
pihak penganjur bersama Fr. Mo-
ses bersetuju untuk memberikan 
sesi susulan yang bertemakan 
“Sukacita Katekis”.

Berikut merupakan beberapa 
perkongsian dari peserta:

Robert dari Gereja Immacu-
late Conception JB mengatakan, 
“Saya melihat kerjasama yang 
sangat baik dalam Kursus EG 
ini, walaupun ada peserta yang 
tidak dapat ikuti sesi sepenuhnya 
disebabkan oleh masalah talian 
yang kurang baik. Syabas untuk 
pengendali Zoom kerana menjay-
akan kursus dengan begitu baik. 
Tanpa kamu siapalah kami.”

Katanya lagi, “Tidak juga lupa 

untuk mengucapkan ribuan teri-
ma kasih untuk Sister dan Father 
yang memberikan inspirasi baru 
dan menyemarakkan kembali 
Roh Kudus dalam diri kami untuk 
terus melayani dalam cara Peng-
injilan yang baru.”

“Kita adalah Sukacita Injil 
yang hidup dan berjalan dalam 
masyarakat pada masa kini; den-
gan cara hidup yang baru kita 
boleh menjadi bahan tarikan ke-
pada masyarakat sekeliling kita” 

Ucap Robert, “Selamat men-
jadi Injil yang berjalan dalam 
masyarakat. Orang akan menge-
nal kita pengikut Kristus kerana 
sukacita yang kita bawakan. Ka-
lau bukan kita siapa lagi!”

Nancy dari Kluang mengatakan 
kursus maya EG tersebut adalah 
“mantap dan luar biasa!”

“Kursus EG ini sangat-sangat 
membantu untuk mengecas dan 
membangkitkan semula seman-
gat saya sebagai seorang pewarta 
yang umpama kehabisan cas ba-
teri. Juga membantu memahami 
lebih dalam isi kandungan doku-
men Sukacita Injil,” kata Stanly 
dari Muar.

Peserta dari Paroki Our Lady 
of Guadalupe, Melaka, Veronica 
mengatakan, “Kursus ini telah 
menyedarkan saya untuk tidak 
leka terhadap iman dan terus ber-
doa. Seterusnya memberi kesem-
patan untuk saya lebih memaha-
mi EG dengan bantuan Fr. Moses. 
Kumpulan yang dibahagikan juga 
sangat membantu. Sr. dan Tim 
telah melakukan yang terbaik. 
Terima kasih semua.” — Pen-
ganjur BMA Vikariat Melaka

Peserta maya dalami pewartaan 
Injil Sukacita di dunia dewasa ini 
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Sahabat kecil Yesus
Hello adik-adik,

Sebagai umat Katolik, Komuni 
adalah salah satu momen pent-
ing dalam perayaan Ekaristi. 

Namun, kerana pandemik Cov-
id-19 dan mengikut peraturan 
kerajaan, Gereja ditutup dan 
mempunyai pelbagai peraturan.

Kanak-kanak masih belum 
dibenarkan untuk menghadiri 

Misa Kudus oleh itu, Gereja 
membuat keputusan untuk men-
gadakan Misa Kudus online.

Dalam Misa Kudus online, su-
dah pasti kita tidak dapat me-
nerima Tubuh dan Darah Yesus 
dalam bentuk hostia.

Meskipun begitu, kita masih 
dapat menerima Komuni secara 
batin.  

Penerimaan komuni batin me-

negaskan bahawa adik-adik per-
lu mengikuti Misa Kudus online 
dengan tekun. 
Adik-adik, mari kita terus ber-
doa, memohon kekuatan dari 
Tuhan agar kita dapat melalui 
masa-masa yang sukar ini den-
gan harapan dan iman. 

Salam Sayang
Auntie Melly

Yesusku, aku 
percaya,

Engkau sungguh 
hadir dalam 
Sakramen 

Mahakudus,
Aku mencintai-Mu 

lebih dari segalanya
dan aku merindukan 
kehadiran-Mu dalam 

jiwaku.
Karena sekarang 

aku tak dapat 
menyambut-Mu

dalam Sakramen 
Ekaristi,

datanglah 
sekurang-kurangnya 

secara rohani
ke dalam hatiku.

Seolah-olah Engkau 
telah datang,

Aku memelukMu dan
mempersatukan 

diriku
sepenuhnya 
kepada-Mu,

jangan biarkan aku 
terpisah 

daripada-Mu.
Amin

DOA KOMUNI 
BATIN

Mari Mewarna 

Bantu keluarga ini mencari jalan agar 
mereka selamat tiba di Gereja. 

Dalam Injil Yohanes 6:1-15, Yesus memberi makan kepada 
lima ribu orang dengan lima roti dan dua ekor ikan. Yesus 
tidak bermegah kerana boleh melakukan mukjizat tetapi 
Dia amat berbelas kasihan. Dia sangat peduli akan keperluan 
dan keadaan kita! 

Warnakan lima roti dan dua ekor ikan bertanda Salib pada 
gambar di bawah. 

Pada malam perjamuan terakhir, Yesus 
telah menubuhkan Ekaristi. Ekaristi adalah 
tanda kehadiran Yesus di tengah-tengah 

kita. Lengkapkan gambar di bawah. 
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KUALA LUMPUR: KAMI KUDUS! diadakan 
untuk mengingatkan orang muda tentang 
nilai,  martabat mereka di tengah-tengah 
ketidakpastian masa ini — dan menekankan  
bahawa hati, fikiran, tubuh mereka adalah 
'tanah suci'. Sesi ini turut menekankan ke-
pada kaum muda bahawa secara alamiah, 
mereka adalah baik walau apa pun keadaan 
di sekeliling mereka malah Gereja mengakui 
kebaikan ini dalam diri mereka.

Konferensi dalam talian ini turut men-
gajak mereka untuk mengenali kebaikan 
pada orang lain serta mengajak para belia, 
‘menanggalkan kasut’ atau selipar untuk 
memasuki tanah suci. KAMI KUDUS dibuka 
dengan Misa yang disiarkan secara lang-
sung. Ia dipimpin oleh Uskup Agung Julian 
Leow melalui tv.ArchKL.org. Dalam homilin-
ya, Uskup Agung Julian mengingatkan orang 
muda. “Kita dapat berjalan bersama, kaum 
muda dan Gereja, bersama yang warga tua, 
untuk bertanggungjawab bersama; bahawa 
tidak ada yang akan dikecualikan. “KITA 
JAGA KITA.”

Direktur ASAYO, Fr Gregory Chan dalam 
sesinya berbicara mengenai orang muda 
sebagai Tuhan Masa Sekarang, bahawa per-
lunya membenarkan orang muda meneroka 
kemungkinan dan mengambil risiko. Dalam 
sesi The Maze Runner, Fr Simon Lau, peno-
long Direktur ASAYO menjelaskan pelbagai 
contoh dalam gereja ketika menghadapi 
liku-liku dalam kehidupan, dan berkongsi 
bagaimana mengatasinya. 

Fr Sylvester Ngau, dari Keuskupan Miri 

dalam sesinya, "Tanggalkan kasutmu!” men-
gajak para belia untuk memeriksa kehidu-
pan mereka. Para peserta kemudiannya di-
undang untuk merenungkan dan berkongsi 
tentang perkara-perkara dalam kehidupan 
yang menghalang mereka mengenali kehad-
iran Tuhan dalam kehidupan mereka.

Dalam sesi, Here I am, Send me, Alicia dan 
Lavinia Antoine berkongsi pentingnya perte-
muan peribadi dengan Yesus dan bagaimana 
pertemuan itu bergerak menjadi murid-Nya. 
MOVE Youth, di iFlame mengongsikan ten-
tang Kitab Suci yang mengungkapkan cara 

bagi umat mendekatkan diri dalam kekudu-
san. 

Melalui sesi, This is Holy Ground (Mazmur 
33), sebuah kumpulan ekumenis memimpin 
kaum muda melalui cara holistik untuk me-
nyembah Tuhan. Mereka berkongsi pandan-
gan dan panduan serta kesaksian dalam pel-
bagai konteks.

Dalam sesi lain, pelajar Katolik Varsity 
CDM, melalui sesi Faith From Home mem-
bicarakan tentang berakar dalam iman 
bermula dari rumah dengan menjadikan 
Kristus sebagai pusat kehidupan. Belia HFK 

pula membincangkan bahawa  walaupun 
iman kita kadang-kadang goyang, kita tidak 
boleh lupa bahawa rahmat Tuhan melimpah 
dan betapa kuatnya Sakramen Pendamaian. 
Belia HFK, dalam sesi, “Digoyahkan Bukan 
Dipatahkan” berkongsi tentang kerapuhan 
dan membantu peserta untuk  saling men-
doakan.

Konferensi Doa Maya KAMI KUDUS diakh-
iri dengan Perayaan Ekaristi melalui Google 
Meet. Fr Simon Lau memimpin Misa Kudus 
online bersama Fr Gregory Chan dari Gereja 
Sacred Heart. 

Bahagiakah menjadi manusia? 

Semasa dalam kuliah, seorang pensya-
rah mengajak seluruh mahasiswa me-

renungkan pertanyaan ini: “Bahagiakah 
anda menjadi manusia?” Secara peribadi, 
saya terkesan dengan pertanyaan tersebut, 
hingga beberapa hari, setelah pembahasan 
di kelas itu.

Kemudian saya bertanya-tanya sambil 
sedikit berimaginasi, “Apakah binatang ba-
hagia mendapati diri mereka sebagai bina-
tang?" Lalu saya membayangkan kekagu-
man binatang-binatang itu ketika melihat 
manusia melakukan banyak hal, mempu-
nyai akal budi, kecerdasan, dan perasaan 
(hati) untuk menjalani kehidupan. 

“Bahagiakah anda menjadi manusia? 
Apakah anda juga selalu menghargai 
kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri 
sendiri sebagai manusia?” 

Mungkin saya dan anda selalu meng-
abaikan kekuatan yang telah dianugerah-
kan Tuhan dalam diri kita masing-masing 
atas pelbagai alasan. Namun alasan kita 
sebenarnya berpunca dari kemalasan kita 
sendiri.

“Hidup itu anugerah, hidup itu hadiah. 
Betapa bahagia mereka yang menyedar-
inya, betapa ringan langkah mereka”. De-

mikianlah secarik lirik ayat lagu berjudul 
“Hidup itu Anugerah” dari buku ACHM* no. 
71. 

Hidup adalah anugerah dan hadiah yang 
Tuhan berikan kepada kita. Bukan atas 
dasar kerja keras kita. Adakah di antara 
kita yang mengemis pada Tuhan supaya 
dilahirkan sebagai manusia? Tentu sahaja 
tidak. 

Kita mendapat hadiah yang sangat besar 
iaitu dilahirkan sebagai manusia. Marilah 
kita mengambil waktu sejenak untuk me-
nyedarinya, sehingga langkah hidup kita 
lebih ringan dan bersemangat. 

Marilah kita menjadi berkat bagi sesama 
manusia dan makhluk lain dengan meng-
gunakan segala daya yang telah dianuger-
ahkan Tuhan pada kita.

Memang, tidak dinafikan kesedaran  kita 
sebagai makhluk berharga tidak selalu pe-
nuh. Sebagai manusia, kita kerap dihadap-

kan pada titik jenuh; sebuah fasa di mana 
kita merasa berada dalam posisi terendah 
dalam hidup. 

Tetapi petikan dari Rasul Paulus ini di-
harapkan dapat memberi kita semangat 
dalam menghadapi cabaran: “pencu-
baan-pencubaan yang kamu alami ialah 
pencubaan-pencubaan biasa, yang tidak 
melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan 
setia dan kerana itu Dia tidak membiarkan 
kamu dicubai melampaui kekuatanmu. 
Pada waktu kamu dicubai Dia akan mem-
berikan kepadamu jalan ke luar, sehingga 
kamu dapat menanggungnya.” (1 Kor. 10:13)

Semoga kita dapat tetap bersyukur atas 
kehidupan sebagai manusia serta bertang-
gungjawab untuk mengubah potensi-
potensi yang ada dalam diri kita masing-
masing menjadi berkat bagi banyak orang. 
— Fr. Dominikus Waruwu, OSC, HidupKato-
lik.com  

Perkongsian iman 

ASAYO anjur konferensi 
maya doa: Kami Kudus! 
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ROMA: Dalam penampilan  per-
tamanya di hadapan umat awam 
sejak menjalani pembedahan 
usus, Sri Paus Fransiskus mem-
impin doa Angelus pada hari Min-
ggu dari balkoni rumah sakit tem-
pat beliau dirawat.

Dalam pesannya, Bapa Suci 
mendesak agar semua orang men-
dapat akses rawatan kesihatan 
yang baik.

“Pada hari-hari dirawat di ru-
mah sakit ini, saya telah mengala-
mi betapa pentingnya perawatan 
kesihatan yang baik, yang dapat 
diakses oleh semua orang, seperti 
di Itali dan di negara lain,” kata 
Sri Paus Fransiskus pada 11 Julai.

“Sistem perawatan kesihatan 
percuma yang menjamin pelay-

anan yang baik, harus dapat di-
akses oleh semua orang. 

"Manfaat berharga ini tidak 
boleh dihilangkan. Itu perlu di-
jaga. Dan untuk ini, kita semua 
perlu berkomitmen, kerana mel-
ayani semua orang dan memerlu-
kan kontribusi semua orang.”

Bapa Suci berbicara sambil 
berdiri di samping seorang pesak-
it kanak-kanak dari Rumah Sakit 
Universiti Gemelli Roma di mana 
Bapa Suci dirawat hampir 11 hari 
selepas dibedah. 

Sri Paus Fransiskus mengata-
kan ketika rumah sakit Katolik 
menghadapi kesulitan ekonomi, 
penting untuk diingat bahawa 
“panggilan Gereja bukanlah un-
tuk memiliki wang, tetapi untuk 

melayani, dan pelayanan selalu 
percuma”

“Jangan lupakan ini. Selamat-
kan institusi agar memberi pe-
layanan bebas biaya,” kata Sangti 
Papa. 

Para doktor dan perawat berdiri 
bersama dengan sekumpulan pen-
ziarah yang berhimpun di hala-
man di bawah jendela rumah sak-
it. Beberapa penziarah juga dilihat 
mengibarkan bendera dan sepan-
duk manakala beberapa biarawati 
menyanyikan lagu pujian semasa 
menanti kemunculan Sri Paus. 

“Saya ingin menyampaikan 
penghargaan dan dorongan kepa-
da para doktor dan semua petugas 
kesihatan dan staf di rumah sakit 
ini dan rumah sakit lainnya. Mere-

ka bekerja sangat keras,” puji Sri 
Paus.

“Marilah kita berdoa untuk 
semua yang sakit. Di sini, saya 
bersama beberapa sahabat, anak-
anak muda yang sakit,” kata Sri 
Paus sambil menunjuk anak-anak 
di sebelahnya.

Selama lebih seminggu tinggal 
di rumah sakit, Sri Paus Fransis-
kus turut melawat pesakit kanak-

kanak di wad onkologi pediatrik, 
yang terletak di tingkat sama di 
mana Bapa Suci menjalani rawa-
tan pasca pembedahan. 

Kepada kanak-kanak yang sakit 
itu, Sri paus berdoa kepada Santa 
Perawan Maria Bonda Kesihatan 
agar semua orang yang sakit, khu-
susnya kanak-kanak mendapat 
kesembuhan dan penghiburan. — 
LiCASnews 

Gereja di India dirobohkan tanpa 
notis, umat Katolik marah dan kesal
KOTA DELHI: Pembongkaran se-
buah gereja di Delhi, India, mem-
bangkitkan kemarahan di kalan-
gan umat Katolik Siro-Malabar 
yang tinggal di ibu kota negara itu. 

Fr Jose Kannukuzhi, paderi  
paroki Gereja Bunga Kecil (Lit-
tle Flower Church) di Lado Sarai, 
Delhi selatan, mengatakan baha-
wa pada 12 Julai pagi, para peker-

ja Korporasi Kota Delhi Selatan 
datang dengan tiga buldozer dan 
sekitar 150 pegawai polis. 

“Mereka mengatakan kepada 
saya bahawa mereka hanya akan 
merobohkan dewan berdekatan 
dengan kompleks Gereja. Jadi 
saya tidak memindahkan baran-
gan suci dari bangunan Gereja,” 
kata imam itu kepada Matters In-

dia.
Ketika berita Gereja itu di-

robohkan tular melalui media so-
sial, umat paroki datang ke gereja 
untuk menentang penghancuran 
tersebut. Umat dari paroki lain 
juga berkumpul di kompleks ger-
eja dan bergabung dalam Misa 
dan aksi menyalakan lilin pada 
malam hari.

Msgr Joseph Odanat, vikjen 
Keuskupan Faridabad Syro-Mal-
abar, mengatakan pembongkaran 
itu adalah “agenda tersembunyi 
yang direncanakan pemerintah 
lokal dan mafia untuk menghalau 
komuniti Kristian.”

Tegasnya, keuskupan telah 
memperoleh perintah tinggal pada 
tahun 2015. “Kami akan mem-
bawa hal ini ke muka pengadilan,” 
ujar Msgr Odanat kepada Matters 
India.

Tanah di mana kompleks ger-
eja itu disumbangkan kepada 
keuskupan tersebut pada 12 tahun 
lalu untuk tujuan keagamaan bagi 
sekitar 1,500 umat Katolik setem-
pat. — sumber Matters India 

Asia Bibi ingin jadi suara 
orang Kristian teraniaya 
di seluruh dunia
WASHINGTON: Asia Bibi, se-
orang wanita Kristian yang per-
nah dijatuhi hukuman mati kerana 
tuduhan penistaan agama di Paki-
stan namun kemudian dibebaskan  
selepas beberapa tahun ditahan.

Kini, wanita itu mengatakan dia 
ingin menjadi suara bagi orang 
Kristian yang tertindas di seluruh 
dunia.

Dalam pidatonya pada Kemu-
ncak Perhimpunan Kebebasan 
Beragama Sedunia pada 14 Julai 
melalui pesan video dari Kanada, 
Bibi mengungkapkan rasa terima 
kasihnya kepada orang-orang yang 
bekerja untuk membebaskannya 
dari penjara, dan berterima kasih 
kepada Tuhan atas pembebasan-
nya.

“Dari lubuk hati saya, saya san-
gat berterima kasih kepada Tuhan, 
yang telah menyelamatkan saya 
dari penderitaan dan kesukaran 
saya,” ujar Bibi dalam ucapan  
yang diterjemahkan ke dalam ba-
hasa Inggeris. 

“Tuhan telah memberi saya ke-
hidupan baharu dan kesempatan 
untuk memulai hidup baharu den-
gan keluarga saya.”

Bibi sekarang tinggal dengan 
aman di Kanada. Wanita itu men-
gatakan bahawa dia “ingin menjadi 
suara bagi orang-orang Kristian, 
orang-orang Kristian di penjara, 
dan yang dalam kesukaran.”

Asia Bibi dihukum kerana di-
tuduh menghina agama Islam pada 
tahun 2010 dan dijatuhi hukuman 
mati, selepas sebuah insiden pada 
tahun 2009.

Beliau menjelaskan bahawa 
tuduhan itu tercetus semasa Bibi 
bekerja di ladang dan seseorang 
melihat dia minum air dari cawan  
yang sebelumnya digunakan oleh 
orang Islam. Orang itu memberita-
hunya bahawa orang Kristian tidak 
layak untuk menggunakan cawan 
tersebut. 

Disebabkan itu, mereka berteng-

kar. Lima hari kemudian, Bibi di-
laporkan kepada seorang ulama 
Muslim atas dakwaan menghina 
agama. Bibi dan keluarganya ada-
lah satu-satunya orang Kristian 
yang tinggal di daerah itu, dan 
mereka selalu diberi tekanan untuk 
memeluk agama Islam. 

Mahkamah menjatuhkan huku-
man mati kepada Bibi. Selepas 
beberapa kali merayu, Mahkamah 
Agung negara itu, membebaskan 
Bibi pada tahun 2018. Dia kemu-
dian diberikan status pelarian di 
Kanada dan berpindah ke sana 
pada Mei 2019 bersama keluarg-
anya. 

“Ketika saya di penjara, saya 
sangat risau dengan anak-anak dan 
suami saya,” kata Bibi. “Saya tidak 
tahu di mana mereka berada dan 
apakah mereka selamat atau tidak.”

“Pada saat yang sama, saya 
berharap pada Tuhan,” kata Bibi. 
“Terima kasih kepada semua sau-
dara-saudara yang telah berdoa dan 
berpuasa  bagi saya. Kerana doa 
mereka, saya sekarang bebas.”

“Mari kita berganding tangan 
dan berdiri bersama sehingga kita 
dapat menjadi suara bagi saudara-
saudari Kristian yang menderita, 
dan membantu mereka keluar dari 
situasi mereka seperti yang Tuhan 
lakukan bagi saya,” katanya. —  
LiCASnews.com 

Bapa Suci lantik kardinal Yesuit kendali 
sinode tentang sinodaliti
KOTA VATIKAN: Sri Paus Fran-
siskus telah menunjuk Kardinal 
Jean-Claude Hollerich, SJ sebagai 
moderator atau relator jeneral sinode 
tentang sinodaliti yang akan diada-
kan tahun 2023.

Kardinal Hollerich, presiden 
Komisi Konferensi para Uskup Uni 
Eropah (COMECE), akan memban-
tu mengawasi pertemuan para uskup 
sedunia di Roma.

Kardinal berusia 62 tahun itu pada 
ketika ini menjabat sebagai uskup 
agung Luxemburg sejak 2011. Be-
liau berterima kasih kepada Sri Paus 
Fransiskus atas pelantikannya pada 
8 Julai melalui akaun Twitter-nya.

Sebagai relator jeneral, Kardinal 
Hollerich akan mengambil baha-
gian dalam pertemuan Dewan Biasa 

Persiapan untuk sinode mendatang, 
yang secara rasmi dikenal sebagai 
Sidang Umum Biasa XVI Sinode 
Para Uskup.

Beliau diharapkan menyampai-
kan laporan pada awal pertemuan 
pada Oktober 2023, memperkenal-
kan tema sinodaliti. Kardinal Hol-
lerich juga akan mengklarifikasikan 
dokumen kerja sinode dan poin-poin 
yang akan dibincangkan oleh para 
peserta.

Kardinal Hollerich juga akan 
memimpin persiapan dokumen akh-
ir sinode, yang diserahkan kepada 
para peserta untuk dipersetujui.

Peraturan tentang sinode menga-
takan bahawa relator jeneral men-
yajikan ringkasan topik yang mun-
cul semasa perbincangan diskusi 

sinode, serta menjelaskan poin-poin 
tertentu dan memberikan informasi 
tentang klarifikasi dokumen akhir.

Peranannya berakhir apabila  per-
temuan dibubarkan.

Pencalonan sebagai relator jeneral 
dipandang sebagai tanda penghar-
gaan kepausan. Relator jeneral pada 
sinode Amazon 2019 adalah Kardi-
nal Cláudio Hummes dari Brazil. —  
sumber CNA 

Sri Paus mohon manfaat perubatan 
percuma dipertahankan 
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Kenali 
Santo Anda 
St Brigitta dari 

Sweden
~ 23 Julai ~

Brigitta lahir di Sweden 
Swedia pada tahun 

1303. Sejak kanak-kanak, 
dia memiliki devosi yang 
kuat kepada Sengsara 
Yesus. Ketika berusia 10 
tahun, dia melihat penam-
pakan Yesus di Salb dan 
mendengar kata Yesus, 
"Pandanglah aku, puteri-
Ku.”

Lalu dalam tangis, Brigitta bertanya, “Siapakah yang 
memperlakukan Engkau seperti ini?”

“Mereka yang melecehkan Aku dan menolak kasih-Ku 
untuk mereka,” jawab Yesus.

Sejak itu Brigitta berusaha mencegah orang menghina 
dan menyakiti hati Yesus.

Semasa berusia 14 taghun, Brigitta dinikahkan dengan 
Ulf yang berusia 18 tahun. Sama seperti Brigitta, Ulf 
juga memiliki semangat kuat untuk melayani Tuhan. 

Pasangan tersebut memiliki lapan orang anak, salah 
seorang di antaranya adalah St. Katarina dari Sweden.

Brigitta dan Ulf  bekerja dalam istana kerajaan 
Sweden. Brigitta adalah pengiring ratu dan beliau berusa-
ha membantu Raja Magnus dan Ratu Blanche untuk 
hidup lebih baik, walaupun pada umumnya mereka tidak 
mendengarkan nasihatnya.

Sepanjang hidupnya, Brigitta mendapat anugerah 
penampakan-penampakan yang luar biasa dan pesan-
pesan khusus dari Tuhan. 

Setelah suaminya meninggal dunia, Brigitta mening-
galkan kemewahan dan menjadi seorang biarawati yang 
miskin. 

Brigitta kemudiannya membentuk Ordo Sang Penebus 
yang juga dikenal sebagai Ordo Brigittin. Yesus terus 
mengungkapkan banyak rahsia kepadanya. 

Semua wahyu yang disampaikan kepada Brigitta ten-
tang Sengsara Yesus diterbitkan setelah kematiannya. St. 
Brigitta wafat di Roma pada 23 Julai 1373. Ia dinyatakan 
santa oleh Paus Bonifasius IX pada tahun 1391.

YANGON: Krisis Covid-19 di Myanmar 
semakin buruk malah telah meragut 
nyawa para paderi dan pemimpin 
Kristian serta orang awam. Gereja 
Myanmar tidak berdiam diri atau gentar. 
Kebanyakan keuskupan memberikan 
bantuan dan tindak balas bagi mengakhiri 
pandemik ini.

Keuskupan Kalay telah menubuhkan 
jawatankuasa tindak balas kecemasan 
untuk menyediakan tangki oksigen, ban-
tuan perubatan dan langkah pencegahan 
yang sangat diperlukan. Jawatankuasa ini 
telah menubuhkan sebuah klinik yang 
memberikan bantuan perubatan kepada 
orang ramai, termasuk ujian Covid.

Keuskupan itu, yang meliputi daerah 
Sagaing dan Chin utara yang bersem-
padan dengan India, adalah salah satu 
wilayah yang paling parah di negara ini 
berikutan gelombang ketiga yang meletus 
pada awal Mei.

Fr Dominic Savio Thang Suan Langh, 
paderi paroki Katedral St. Mary di kota 
Kalay, mengatakan bahawa ini adalah 
keadaan yang sangat membimbangkan 
kerana kes-kes telah meningkat dan ter-
dapat keperluan oksigen yang sangat 
tinggi bagi pesakit Covid di samping sis-
tem penjagaan kesihatan yang tidak men-
cukupi.

Katanya, ramai orang terpaksa men-
unggu dalam barisan panjang untuk men-
dapatkan oksigen dari awal pagi tetapi 
tidak berjaya kerana bilangan terhad. 

“Orang ramai juga bimbang tentang 
kehidupan harian mereka, mereka 
takut dijangkiti penyakit yang mema-
tikan dan keperluan oksigen yang san-
gat mendesak,” kata Fr Thang Suan 

kepada UCA News.
Komisi belia Gereja ditugaskan untuk 

menyewa silinder oksigen untuk mereka 
yang sangat memerlukan, sementara 
pihaknya telah memesan lebih banyak 
silinder oksigen dari Yangon.

Paderi itu mengatakan bahawa Gereja 
ingin membeli lebih banyak silinder oksi-
gen namun stok tersebut hampir habis.

“Walaupun kita mempunyai sumber 
kewangan, kita tidak dapat membelinya 
untuk memenuhi keperluan oksigen yang 
semakin meningkat,” tambahnya.

Tiga orang paderi dari Keuskupan 
Kalay meninggal dalam seminggu dalam 
bulan Jun dan enam lagi imam dijangkiti 
virus itu. Seorang paderi dan seorang 
biarawati di kota Kalay yang juga dijang-
kiti penyakit itu sedang menggunakan 
oksigen.

Ketiga-tiga imam itu adalah antara 60 
pendeta dari pelbagai gereja yang menin-
ggal dunia akibat Covid-19 di wilayah 
Sagaing dan Chin dari Januari hingga 

minggu pertama bulan Julai.
Sekurang-kurangnya 600 orang mati 

akibat Covid-19 di bandar Kalay antara 
bulan Jun dan minggu lalu di tengah 
kekurangan tangki oksigen, perkhidma-
tan kesihatan hampir runtuh dan tindakan 
keras terhadap pekerja kesihatan dan 
sukarelawan oleh tentera, menurut kum-
pulan bantuan.

Sistem penjagaan kesihatan dan perkh-
idmatan perubatan semuanya hancur aki-
bat penganiayaan dan keganasan tentera 
terhadap rakyat. 

Sebilangan orang mempertaruhkan 
nyawa mereka hanya dengan keluar pada 
waktu malam untuk mencari oksigen 
untuk orang yang mereka sayangi ketika 
perintah berkurung telah diberlakukan di 
beberapa kota.

Pada 14 Julai, Myanmar mencatatkan 
4,047 kes yang disahkan oleh Covid-19 
dan 109 kematian, menjadikan jumlah 
jangkitan menjadi 201.274 dan jumlah 
kematian menjadi 4,036. —ucanews.com

Krisis Covid semakin parah, 
Gereja Myanmar hulur bantuan 

ROMA: Sri Paus Fransiskus mendesak 
umat beriman dan umat manusia agar 
mengakhiri pencemaran laut untuk 
memperingati hari “Minggu Laut.”

Hari Minggu Laut adalah hari ketika 
orang-orang Kristian seharusnya 
berkumpul untuk berdoa bagi pelaut 
dan nelayan serta berterima kasih kepa-
da mereka atas peranan penting yang 
mereka mainkan dalam komuniti glob-
al.

Sri Paus Fransiskus mengatakan hari 
itu juga merupakan hari untuk menyor-
oti pentingnya merawat laut dan eko-
sistemnya. 

“Jaga kesihatan laut, jangan ada plas-
tik di laut,” kata Sri Paus semasa 
Angelus pada 11 Julai.

Menurut PBB, sekitar lapan juta tan 
plastik memasuki lautan setiap tahun, 
ia membunuh kehidupan laut yang juga 
merupakan sebahagian dari rantai 
makanan manusia.

Dalam pernyataan-pernyataan sebel-
umnya, Sri Paus Fransiskus selalu 
mendesak perlunya merawat lautan dan 
samudera.

Dalam ensiklik “Laudato si, Menjaga 
Rumah Kita Bersama” Sri Paus menga-
takan lautan “tidak hanya mengandungi 
sebahagian besar air planet kita, tetapi 
juga sebahagian besar keanekaragaman 
makhluk hidup.”

“Banyak makhluk laut terancam ker-
ana pelbagai alasan. Banyak terumbu 
karang dunia yang sudah tandus atau 
terus mengalami penurunan,” tulisnya.

Dalam sepucuk surat kepada para 
pemimpin usahawan pada konferensi 
Vatikan pada Hari Doa Sedunia untuk 
Pemeliharaan Ciptaan keempat pada 
tahun 2018, Sri Paus Fransiskus men-
gatakan “kita tidak boleh membiarkan 
laut dan samudera kita dikotori oleh 
ladang plastik yang mengambang dan 
tidak ada habisnya.”

“Kita perlu berdoa seolah-olah 
semuanya bergantung pada penyeleng-
garaan Tuhan, dan bekerja seolah-olah 
semuanya bergantung pada kita,” 
katanya.

Sebuah laporan yang diterbitkan 
bulan lalu oleh perusahaan pengemasan 
mengatakan bahawa sampah plastik 
masih menjadi salah satu masalah alam 
terbesar abad ke-21.

Berikut adalah daftar negara pem-
buang sampah plastik teratas di seluruh 
dunia, menurut laporan oleh Euronews:

India – 126,5 juta kg
China – 70,7 juta kg
Indonesia – 56,3 juta kg
Brazil – 38 juta kg
Thailand – 22,8 juta kg
Mexico – 3,5 juta kg
Mesir – 2,5 juta kg
Amerika Syarikat – 2,4 juta kg
Jepun – 1,8 juta kg
Great Britain – 703,000 kg

Jangan buang plastik ke laut! 

ROMA: Melalui telegram yang dikirim melalui Kardinal 
Pietro Parolin, Setiausaha Negara Vatikan, Sri Paus Fran-
siskus menyatakan kedekatannya dengan para mangsa 
kebakaran di wad hospital al-Hussein, Nasiriyah, Irak.

Wad tersebut menempatkan para pesakit Covid-19 
yang diasingkan. Sri Paus Fransiskus menyatakan doan-
ya kepada yang terkorban dan menyampaikan dukacit-
anya terhadap keluarga mangsa. 

Telegram itu juga mengatakan, “Kepada pesakit, staf 
dan penjaga, semoga berkat Tuhan memberikan anda 
penghiburan, kekuatan dan damai.”

Puluhan orang dipercayai maut di wad tersebut 
manakala ratusan lain cedera. Pusat itu baru dibuka kira-
kira tiga bulan lalu. Kebakaran itu dipercayai berpunca 
daripada kebocoran gas silinder. 

Sri Paus Fransiskus pernah melawat Nasiriyah semasa 
mengunjungi Irak pada 6 Mac lalu, sebelum bertemu 
dengan Imam Besar Ayatollah Ali al-Sistani. — media 
Vatikan 

Bapa Suci ungkap 
dukacita, kedekatan 
mangsa kebakaran 
hospital di Iraq 
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sejagat: Persahabatan Sosial — Kita berdoa 
agar, dalam sosial, ekonomi dan dalam situasi 
konflik politik, kita dapat berani dan berseman-
gat — membina dialog dan persahabatan. 

Julai 18, 2021 

KOTA KINABALU: Pandemik Covid-19 
menyebabkan dunia hampir terhenti di mana 
banyak aktiviti tidak dibenarkan, terutamanya 
yang melibatkan perhimpunan besar. 

Ketika keadaan tidak menentu terus ber-
lanjutan, penganjur Seminar Kesedaran Re-
ligius tahunan mula berbincang bagaimana 
meneruskan seminar ini. Mesyuarat untuk 
perancangan menganjurkan seminar diadakan 
melalui Zoom dan akhirnya, Seminar Religius 
Maya menjadi kenyataan pada 4-6 Jun lalu. 

Seminar yang diadakan melalui Zoom 
mendapat penyertaan seramai 160 orang na-
mun hanya 100 yang berjaya masuk dalam 
seminar tiga hari itu.

Dengan tema, “Sto Yosef , Impian Pang-
gilan” mencabar anak muda untuk berani 
bermimpi akan panggilan dan bertindak balas 
seperti Sto Yosef. 

Seminar maya yang dianjurkan oleh Tim 
Promosi Panggilan Religius Keuskupan 
Agung Kota Kinabalu (KKRVPT),   menyak-
sikan ramai religius dari  Malaysia, Singapura 
dan Filipina bergabung. Lebih 40 religius, ter-
masuk prelatus Kota Kinabalu, Uskup Agung 
John Wong mengikuti sesi dari hari pertama. 

Dua orang penceramah undangan,Bro 
Dominic Yeo-Koh (SG) dan Friar Robin Toha 

(OFM) berasal dari Singapura, sementara se-
orang penceramah lain, Fr Roberto Dalusung 
(P.Sch) berasal dari Filipina. Manakala sokon-
gan teknikal dikendalikan oleh Franciscan 
Friars di Singapura. 

Golongan muda yang menyertai Seminar 
Kesedaran Panggilan Religius maya yang 
pertama kali diadakan berasal dari seluruh 
Malaysia. Namun, kebanyakan mereka be-
rasal dari Sabah.

Acara tempatan yang pernah diadakan di 
Keuskupan Agung Kota Kinabalu menjadi 
antarabangsa. Ia menjadi Seminar Kesedaran 
Religius Tanpa Batas seperti yang dikatakan 
oleh ketua penganjur, Bro Thomas Paul (SG). 

Kemuncak program ini ialah ‘Forum’ yang 
menarik di mana para anggota panel ditanya 
pelbagai soalan berkaitan dengan kehidupan 
kebaktian mereka. 

Uskup Agung John Wong memimpin Misa 
Penutup (melalui Zoom) dan dalam ucapan 
penutupnya, prelatus itu mendorong para 
peserta untuk berani menyahut panggilan 
mereka. Katanya, panggilan yang mereka 
pilih  mungkin tidak lancar tetapi dengan ke-
beranian, mereka akan bertahan. Beliau juga 
mengucapkan terima kasih kepada pasukan 
penganjur kerana mengadakan seminar maya 
dan memuji pasukan itu kerana mencari cara 
alternatif dalam menyebarkan benih panggi-

lan. Lagu ‘Selamat Hari Jadi’ turut dinyanyi-
kan pada akhir Misa untuk Uskup Agung 
John Wong sempena  hari lahirnya.

Dari maklum balas, tim penganjur menda-
pat reaksi positif dari para peserta. Tidak lupa 
diberi penghargaan kepada Sr Susan Thomas 
(FMM) yang hadir semasa seminar itu. Beliau 
merupakan ketua Konferensi Superior Major 
Religius bagi Malaysia-Singapura (CRMS). 

Bro Thomas dalam ucapan penutupnya 
mengucapkan terima kasih kepada tim, khu-
susnya Friar Aiden Peter dan para Friar Fran-
siskan, atas bantuan teknikal mereka dalam 
memastikan kelancaran seminar. Beliau juga 
merakamkan penghargaan kepada Uskup 
Agung kerana meluangkan masa dan kepada 
semua penceramah atas input mereka yang 
bermanfaat.

Sebuah video singkat telah dihasilkan un-
tuk memberi penerangan kepada para pe-
serta mengenai Kerohanian dan Karisma 
beberapa Ordo dan Kongregasi Religius di 
Malaysia, Singapura dan Filipina, yang dapat 
dilihat di YouTube https://www.youtube.com/
watch?v=_ck2yXFmTAo

Sesi selama tiga hari itu juga dapat ditonton 
di Saluran YouTube di bawah Virtual Reli-
gious Vocation Awareness Seminar.

Seminar panggilan religius pertama dalam talian 

KOTA KINABALU: “Berbahagialah mereka yang 
membawa kedamaian, inilah misi Santo Yohanes 
Pembaptis dan misi kita sebagai orang Kristian,” 
kata Fr Paul Lo, semasa merayakan Pesta Sto Yo-
hanes Pembaptis bersama umat Kg Kopungit.

Gereja Sto Yohanes Pembaptis di Kg Kopungit 
merupakan salah satu gereja stasi luar di bawah jag-
aan paroki Katedral Hati Kudus, Kota Kinabalu. 

Perayaan Ekaristi itu dirayakan dalam talian den-
gan menggunakan “Zoom Online” pada 23 Jun, 
jam 7.00 malam.

Fr Paul dibantu oleh Fr Russell Lawrine dan Fr 
Sunny Chung.

Di dalam homilinya, Fr Paul mengingatkan umat 
bahawa, “kita semua juga dipanggil menjadi sep-
erti Santo Yohanes, mempunyai cara hidup Kristian 
yang menarik yang mana orang lain dapat melihat 
dalam hidup kita dan tertarik untuk mengenali Yesus 
Kristus, ini juga merupakan satu cara penginjilan”.

Jelasnya lagi, “kita haruslah menegakkan saksi 
kebenaran dan menjadi Kristian yang berani dan 
jujur seperti Santo Yohanes. 

Ini kerana panggilan kita juga sebagai seorang 
murid kepada Yesus Kristus seperti Nabi Yohanes 
iaitu bukan saja dengan kata-kata kita tetapi dengan 
cara hidup kita.”

KUCHING: Mesyuarat tahunan Komisi 
Kateketikal Malaysia (MCC), yang awalnya 
dijadualkan untuk diadakan di Kuching, 
Sarawak, diadakan pada tahun ini melalui 
platform dalam talian Cisco Webex pada 5-7 
Julai 2021. Uskup Agung Julian Leow Beng 
Kim, Presiden Episkopal Kateketikal, para 
klerus, religius dan perwakilan awam yang 
dilantik dari sembilan keuskupan/agung dan 
Brunei, menyertai mesyuarat di alam maya 
ini. 

Uskup Agung Julian, dalam ucaptaman-
ya, mengakui cabaran semasa yang diha-
dapi di keuskupan masing-masing akibat 

pandemik Covid-19. 
Prelatus itu menyatakan bahawa pande-

mik telah mempengaruhi banyak keluarga 
khususnya kanak-kanak dan kesejahteraan 
mental mereka. Uskup Agung Julian me-
nekankan bahawa pandemik ini juga secara 
langsung mempengaruhi Pelayanan Kateke-
tikal kita. Katanya, masa-masa sukar ini 
memerlukan kaedah baru dan kreatif untuk 
mengatasi cabaran tersebut. 

Dalam mesyuarat ini diputuskan bahawa 
sambutan Minggu Kateketikal tahun 2022 
jatuh pada 30 Januari, dengan tema “Ke-
hidupan Keluarga: Jalan menuju Kekudu-

san” (1 Kor 12:12). 
Tema yang dipilih tercetus dari Fokus 

Strategik untuk Katekis untuk tahun 2022 
— “Keluarga”, dan menekankan pentingnya 
cinta keluarga, doa keluarga, perpaduan, me-
nerima dan mendakap satu sama lain.

Dalam mesyuarat MCC, semua keusku-
pan/agung berkongsi program yang dilak-
sanakan, cabaran yang dihadapi, maklum 
balas  yang dibuat, dan pengalaman umum 
dengan kelas dalam talian. 

Ternyata setiap keuskupan mengalami 
cabaran unik dan memerlukan pendekatan 
khusus untuk mengatasinya. 

Pertemuan ini juga menekankan bahawa 
adalah sangat penting untuk kekal berhubung 
dengan pelajar secara konsisten mengguna-
kan pelbagai cara seperti persidangan video, 
WhatsApp, atau media sosial yang lain.

Antara perkara lain yang dibincangkan 
dalam pertemuan itu, adalah bagaimana 
menyelesaikan kes-kes unik yang melibat-
kan calon antara paroki dan antara keusku-
pan, untuk kelas katekismus dan penguatan 
dalam talian, serta sesi IKD. 

MCC membuat keputusan untuk mewu-
judkan garis panduan, yang kemudian akan 
dibincangkan oleh para Uskup/Agung se-
masa pertemuan Konferensi Para Uskup Ka-
tolik, pada bulan Ogos 2021.

Mesyuarat MCC seterusnya dijadualkan 
diadakan di Sandakan, Sabah dari 4-7 Julai 
2022.

Kehidupan Keluarga:
tema perayaan Minggu 
Kateketikal 2022

Umat Sto Yohanes 
Pembaptis diminta 
jadi saksi kebenaran 
dan kedamaian 


