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Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, 
dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling 
membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan 
Roh oleh ikatan damai sejahtera: satu tubuh, dan 
satu Roh,  sebagaimana kamu telah dipanggil kepada 
satu pengharapan ...

Efesus 4: 2-4 

EDARAN DALAMAN SAHAJA

Uskup Asia usul cadangan 
rai Hari Datuk-Nenek dan 
Warga Tua Sedunia

Lonjakan kematian akibat COVID-19 ancam 
keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak

KOTA VATIKAN: Cubalah 
dengan sedikit kelembu-
tan, kata Kardinal Kevin 

J. Farrell, 73, yang menyimpulkan 
visi Sri  Paus Fransiskus untuk 
apa yang harus dilakukan oleh 
orang tua, cucu dan rakan mereka 
untuk mengubah dunia selepas 
pandemik COVID-19.

Beliau yang juga Ketua Dikasteri untuk 
Umat Awam, Keluarga dan Kehidupan, 
menggunakan kata “kelembutan” sembilan 
kali ketika menyampaikan pesan Sri Paus 
kepada para wartawan sempena perayaan 
Hari Sedunia untuk Datuk Nenek dan Warga 
Tua, yang dirayakan pada 25 Julai. 

Menyeru umat Katolik di seluruh dunia 
untuk merayakan hari “selepas berbulan 
dalam kesukaran dramatik”, Kardinal Far-
rell mengatakan, Sri Paus Fransiskus men-
gajak umat untuk  merangkul kelembutan, 
terutama orang tua, yang banyak menderita 
semasa pandemik. 

Dengan tema, “Aku menyertai kalian 
sampai akhir zaman (Mat 28:20)”, perayaan 
Datuk Nenek dan Warga Tua ini dirayakan 
pada hari Minggu Keempat bulan Julai, me-
nyelang pesta Sto. Yoakim dan Sta Ana, ibu 
bapa kepada Bonda Maria dan Datuk Nenek 
kepada Yesus, yang dirayakan pada 26 Julai. 

Untuk mempersiapkan Hari Datuk Nenek 
dan Warga Tua Sedunia, Uskup Agung 
Gilbert Garcera dari Lipa, Filipina, ketua 

FABC-OLF, mengumpulkan maklumat dari 
konferensi para uskup di wilayah itu tentang 
pelayanan pastoral untuk datuk-nenek dan 
warga tua. 

FABC-OLF telah mengirim tiga pertan-
yaan ke konferensi para uskup untuk meng-
etahui jawaban pastoral Gereja mengenai 
datuk-nenek dan warga tua di Asia. Hasil 

kaji selidik telah mendapati enam cadangan 
dalam merayakan Hari Datuk-Nenek dan 
Warga Tua Sedunia di tengah-tengah krisis 
pandemik seperti berikut: 
 mengadakan Misa syukur untuk datuk-
nenek dan warga tua. 
 bergabung dalam perayaan yang dip-
impin Sri Paus Fransiskus di Roma secara 

online
 mengiktiraf kehadiran dan kebijaksanaan 
mereka dalam keluarga dan komuniti paro-
ki dengan ungkapan terima kasih (bunga, 
salam, dan hadiah)
 mengadakan kebaktian atau jam suci 
pada 24 Julai malam
 perkongsian dengan anggota keluarga 
akan pentingnya hari itu dan pelayanan 
untuk merawat mereka
 menghabiskan waktu bersama datuk-
nenek dan orang lanjut usia setelah Misa 
atau makan bersama mereka dalam kelu-
arga
Pada 13 Mei, Penitensiaria Apostolik 

mengumumkan dekrit yang memberikan In-
dulgensi Penuh pada perayaan Hari Datuk-
Nenek dan Warga Tua Sedunia. Orang tua 
dapat memperoleh indulgensi dengan me-
nyertai salah satu Misa yang dirayakan pada 
25 Julai.

Indulgensi diberikan kepada mereka yang 
berpartisipasi melalui television, radio atau 
Internet disebabkan kesihatan atau kawalan 
pergerakan akibat Covid-19. 

Indulgensi juga diberikan kepada semua 
orang yang melakukan ‘karya belas kasih’ 
pada 25 Julai dengan mengunjungi orang 
tua yang sendirian.

Dimungkinkan juga untuk mendapatkan 
indulgensi melalui pertemuan virtual seperti 
panggilan telefon kerana terdapat kawalan 
pergerakan dari pihak berkuasa demi meng-
hindari penularan virus corona.  — CNA/
LiCASnews 

NEW YORK: Tabung Kanak-kanak PBB 
(UNICEF) khuatir dengan bilangan ke-
matian global akibat kecemasan kesihatan 
COVID-19 secara rasmi yang melepasi 
angka empat juta awal bulan ini yang 
mengakibatkan ramai kanak-kanak men-
jadi yatim piatu atau terbiar. 

Menurut UNICEF, meskipun anggaran 
itu belum pasti namun lonjakan kematian 
di beberapa negara mendedahkan kanak-
kanak ke dalam situasi bahaya, lemah 
disertai tekanan emosi dan masalah per-
lindungan.

Di tengah-tengah krisis pandemik coro-
navirus, kanak-kanak juga terdedah kepa-
da peningkatan risiko kehilangan penjag-
aan ibu bapa kerana kematian, penyakit 
teruk atau kesulitan kewangan. 

Ini seterusnya meningkatkan risiko 
mereka ditempatkan dalam rawatan alter-
natif yang tidak sesuai, ujar UNICEF

Untuk membendung keadaan ini den-
gan segera dan dalam jangka panjang, 
UNICEF mengesyorkan agar kerajaan 
menawarkan “sokongan emosional, prak-
tikal dan kewangan yang mereka perlu-

kan” kepada keluarga dan berusaha untuk 
menyokong sistem di mana anak-anak 
yang kehilangan ibu bapa dapat dijaga 
oleh ahli keluarga dan bukannya menem-
patkan mereka dalam rawatan alternatif 
yang tidak sesuai.

Untuk melakukan ini, UNICEF mende-
sak agar keluarga diberi akses berterusan 
ke perlindungan sosial, kaunseling dan 
penjagaan kesihatan dan perkhidmatan 
perlindungan anak diperkukuhkan untuk 
anak-anak dan keluarga yang lemah. 

Pada masa yang sama, pihak berkuasa 

dapat bekerjasama dengan majikan untuk 
mempromosikan peraturan mesra keluar-
ga yang membolehkan pengasuh menjaga 
anak dalam semua keadaan, dan sekolah 
dan perkhidmatan anak-anak lain dapat 
dibuka dan mudah diakses.

UNICEF menyeru agar setiap kanak-
kanak dilindungi agar mereka dapat 
meneruskan kehidupan serta membesar 
dalam persekitaran yang menyokong 
perkembangan fizikal, psikologi, sosial 
dan emosi mereka di tengah-tengah pan-
demik Covid-19. — media Vatikan 
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Terluka dan tidak berdaya: 
memahami bunuh diri 

Beberapa perkara perlu diper-
katakan dan diucapkan dan 
dinyatakan sekali lagi 

sehingga tidak perlu diperkatakan 
lagi, demikian seperti yang ditulis 
oleh Margaret Atwood. 

Saya memetiknya di sini kerana 
setiap tahun saya menulis kolum 
mengenai bunuh diri dan setiap 
kali, kebanyakannya mengatakan 
perkara yang sama kerana perkara-
perkara tertentu perlu dinyatakan 
berulang kali mengenai bunuh diri 
sehingga kita lebih memahaminya.

Apa yang perlu diperkatakan 
berulang kali?

1.Pertama, bunuh diri itu adalah 
penyakit, sesuatu yang pada 
kebiasaannya mendorong  ses-
eorang mati bertentangan dari 
kehendaknya, ia sebuah penyakit 
emosi yang sama seperti barah, 
strok, atau serangan jantung.
2.Kedua, bahawa kita, yang 
masih tinggal di bumi, tidak 
seharusnya menghabiskan ban-
yak masa dan tenaga untuk 
meneka bagaimana kita mungkin 
telah gagal melindungi atau 
memahami orang itu, apa yang 
seharusnya kita perhatikan, dan 
apa yang mungkin kita dapat 
lakukan untuk mencegah bunuh 
diri. Bunuh diri adalah penyakit 
dan, seperti penyakit fizikal yang 
lain, kita mengasihi seseorang 
dengan sesungguhnya tetapi 
masih belum dapat menyelamat-
kannya dari kematian. Tuhan 
juga mengasihi orang ini dan 
memahami mengapa kita berasa 
tidak berdaya dalam menolong 
dia.

3.Kita memerlukan pemaha-

man yang lebih baik mengenai 
kesihatan mental. Faktanya 
adalah bahawa tidak semua orang 
mempunyai litar dalaman untuk 
membolehkan mereka mengekal-
kan daya tahan dan kegembiraan. 

Kesihatan mental seseorang 
selari dengan kesihatan fizikal 
seseorang, rapuh, dan tidak 
sepenuhnya berada dalam kawa-
lan seseorang. 

Lebih-lebih lagi seperti diabe-
tes, artritis, barah, strok, serangan 
jantung, sklerosis lateral amyo-
trophic, dan pelbagai sklerosis, 
boleh menyebabkan kelemahan 
dan kematian; begitu juga penya-
kit mental yang boleh menyebab-
kan malapetaka, juga menyebab-
kan pelbagai kelemahan dan 
kadang-kadang kematian akibat 
bunuh diri.
4.Potensi peranan biokimia 
dalam kes bunuh diri memerlu-
kan lebih banyak penerokaan. 

Sekiranya beberapa kemurun-
gan bunuh diri dapat diatasi den-
gan ubat-ubatan, jelas beberapa 
kes bunuh diri yang disebabkan 
oleh kekurangan biokimia, seper-
ti juga banyak penyakit lain yang 
membunuh kita.
5. Selalunya, orang yang mati 
akibat bunuh diri adalah manusia 
yang sangat sensitif. Bunuh diri 
jarang dilakukan oleh orang yang 
mempunyai keangkuhan kerana 
ia baginya ini adalah  tindakan 
menghina. 

Sudah tentu ada contoh orang 
yang terlalu bangga untuk bertah-
an dalam keadaan normal manu-
sia dan bunuh diri kerana som-
bong, tetapi itu adalah jenis 

bunuh diri yang sangat berbeza, 
bukan jenis yang sering kita lihat 
pada orang yang disayangi. 
Secara amnya, pengalaman kita 
dengan orang yang kita sayangi 
yang membunuh diri, mereka 
mempunyai pelbagai alasan kec-
uali kesombongan. 

Sebaliknya, mereka yang 
membunuh diri ini amat terluka 
untuk disembuhkan, amat terluka 
sehingga kita tidak dapat mema-
hami atau membantu mereka 
untuk sembuh. Malah, beberapa 
ketika selepas tragedi pemergian 
mereka, apabila direnungkan 
semula, kita dapat merasakan 
luka dan tidak lagi terkejut den-
gan tindakan bunuh diri mereka.

Terdapat perbezaan yang jelas 
antara terlalu terluka untuk 
meneruskan kehidupan dan terla-
lu bangga untuk terus membunuh 
diri.  Hanya yang terakhir mem-
buat pernyataan moral, dalam tin-
dakan yang tersembunyi dan 

mencabar rahmat Tuhan.
6.Bunuh diri selalunya meru-

pakan rontaan jiwa yang terdesak 
dalam kesakitan. Jiwa boleh 
membuat tuntutan yang berten-
tangan dengan tubuh dan bunuh 
diri sering kali berlaku.

7.Kita perlu memaafkan diri 
kita sekiranya kita merasa marah 
dengan orang yang kita sayangi 
yang mengakhiri hidup mereka 
dengan cara ini. Jangan merasa 
bersalah kerana merasa marah 
terhadap mereka; ini adalah 
emosi dan tindak balas yang 
wajar dan dapat difahami apabila 
orang yang dikasihi mati akibat 
bunuh diri.

8 . K i t a  p e r l u  b e r u s a h a 
mengekalkan ingatan kita terha-
dap orang yang kita sayangi, 
yang mati akibat bunuh diri. Cara 
kematian mereka mungkin bukan 
sesuatu yang mulia apatah lagi 
dicontohi, di mana kita sekarang 
melihat kehidupan mereka, seo-
lah-olah cara kematian ini 
mewarnai segalanya tentang mer-
eka. 

Jangan menurunkan gambar 
mereka dan jangan bicara tentang 
mereka dan kematian mereka 
secara senyap kecuali jika mere-
ka mati akibat barah atau seran-
gan jantung. Sukar untuk 
kehilangan orang tersayang kera-
na bunuh diri, tetapi kita juga 
tidak boleh kehilangan kebenaran 
dan kehangatan misteri dan 
ingatan mereka.
Akhirnya, kita tidak perlu bim-

bang bagaimana Tuhan bertemu 
orang yang kita sayangi di sisi lain. 
Cinta Tuhan, tidak seperti cinta 

kita, Dia mampu melalui pintu ter-
kunci, Dia berkuasa turun ke nera-
ka, dan menghembuskan nafas 
kedamaian di mana kita tidak 
mampu lakukan.  

Sebilangan besar orang yang 
mati akibat bunuh diri terjaga di 
sisi lain dan mendapati Kristus 
berdiri di pintu mereka yang ter-
kunci, di tengah-tengah kecelaruan 
mereka, yang dengan lembut ber-
kata, "Salam sejahtera bersama 
kamu!" Pengertian dan belas kasi-
han Tuhan melangkaui akal budi 
manusia. 

Orang tersayang kita yang telah 
pergi itu, berada di tangan yang 
lebih selamat daripada kita. 
Sekiranya kita, meskipun penuh 
dengan keterbatasan, dapat menga-
tasi tragedi ini dengan sedikit 
pengertian dan cinta, kita dapat 
yakin bahawa, betapa luas dan 
mendalamnya kasih Tuhan, di sisi 
lain, orang yang mati akibat bunuh 
diri bertemu belas kasihan yang 
lebih mendalam berbanding kita 
dan bertemu dengan pemahaman 
yang melangkaui pemahaman kita 
sebagai manusia. 

Julian dari Norwich men-
gatakan, pada akhirnya semua 
akan baik-baik saja, dan semua tin-
dakan seseorang itu akan baik-baik 
sahaja. Walaupun selepas tragedi 
bunuh diri oleh orang tersayang, 
saya akan baik-baik sahaja. 

Tuhan dapat, dan mampu mele-
wati pintu-pintu yang terkunci dan, 
di sana, Dia menghembuskan 
nafas kedamaian di dalam hati 
yang terseksa dan terkurung. — 
Hakcipta Terpelihara @ Fr Ron 
Rolheiser 1999-2021 

Ada di antara kita tidak 
merasa selesa jika ada 
anak-anak hadir di suatu 

pesta apa lagi semasa menghadiri 
Misa Kudus kerana merasa ter-
ganggu atas gelagat kanak-kanak 
yang suka membuat kacau dan 
membuat bising.

Para murid Yesus pun mempu-
nyai sikap yang demikian. 
Misalnya sewaktu ibu-ibu mem-
bawa anak-anak mereka kepada 
Yesus supaya dijamah-Nya, 
murid-muird-Nya memarahi 
mereka. 

Tetapi Yesus pula memarahi 
murid-murid-Nya dan berkata, 
“Biarkan anak-anak itu datang 
kepada-Ku, jangan menghalang 
mereka, sebab orang-orang sep-
erti itulah yang empunya kera-
jaan Tuhan” (Mrk 10:14). 

Dalam Injil hari ini, lain pula 
ceritanya. Para murid tidak 
menghalang seorang anak untuk 
datang kepada Yesus sebab ada 
suatu kepentingan bagi mereka 
terutama Andreas, salah seorang 
daripada murid Yesus.

Kisahnya bermula apabila 

Yesus bertanyakan pendapat 
Filipus tentang bagaimana mem-
beri makan orang yang begitu 
ramai itu. 

Namun Filipus menjawab 
bahawa cadangan tersebut tidak 
masuk akal. Salah seorang anak 
yang ada dekat tempat tersebut 
terdengar masalah tersebut lalu 
memberi tahu Andreas bahawa 
dia ada makanan yang boleh dis-
erahkan untuk Yesus. 

Akhirnya Andreas, mungkin 
dalam keadaan terdesak, meny-
ampaikan juga kerelaan anak 
tersebut. Tetapi dengan cepat 
Andreas menambah, “Tetapi apa-
kah ertinya itu untuk orang 
sebanyak ini?” 

Menghairankan, Yesus mudah 
sangat terkesan dengan kemura-
han hati anak tersebut. Dia men-
erima pemberian tersebut dan 
terus membahagi-bahagikannya 
untuk memberi makan semua 
orang yang hadir pada waktu itu.

Pemberian, betapa besar atau-
pun kecil, banyak atau sedikit, itu 
tidak penting. Bagi Tuhan, yang 
penting adalah kemurahan, 

keikhlasan, cinta kasih yang 
menyertai pemberian tersebut. 
Anda pasti masih ingat bagaima-
na Yesus terkesan dengan derma 
ikhlas daripada seorang janda di 
bait Tuhan. Secara terbuka Yesus 
takjub dengan kekayaan iman 
yang dilambangkan oleh pembe-
riannya yang hanya sedikit tetapi 
dengan penuh kesungguhan.

Tuhan melakukan keajaiban 
hanya dengan pemberian yang 
sederhana, namun diberikan den-
gan keikhlasan yang sesungguhn-
ya. Nampaknya pemberian secara 
besar-besaran, terang-terangan 
walaupun atas nama-Nya, tetapi 
ada udang di sebalik batu, tidak 
akan pernah menarik perhatian 
Tuhan.

Kita semua mempunyai ban-
yak pemberian kecil-kecilan 
yang boleh kita persembahkan 
untuk Tuhan. 

Siapakah yang tidak boleh 
memberi masa beberapa minit 
untuk berdoa kepada-Nya setiap 
hari? Ada di antara kita mempun-
yai bakat-bakat untuk upacara 
atau acara-acara yang istimewa 

misalnya menjadi Pelayan Sabda 
pada hari minggu, menjadi ahli 
koir, bermain organ, gitar, dram, 
membimbing katekumen atau 
pelayanan untuk orang-orang 
pekak.

Terdapat 1001 macam pelay-
anan sukarela yang boleh kita 
berikan. 

Selain itu, anda boleh memberi 
derma melalui sampul yang kita 
dermakan untuk Tuhan demi 
pelayanan di Gereja jika kita 
pada ketika ini belum dapat 
menyisihkan masa untuk tujuan 
tersebut. Kita mesti sentiasa ingat 
bahawa tidak ada pemberian 
dianggap kecil atau tidak berguna 
oleh Tuhan jika ia sungguh-sung-
guh diberikan dengan penuh 
keikhlasan dan cinta kasih.

Roti biasa diperbanyakkan 
secara rohani untuk memberi 
makan jiwa-jiwa yang lapar. 
Tuhan boleh merubah air menja-
di wain, wain yang menjadi 
Darah-Nya sendiri. Tambahkan 
lagi sedikit pemberian kita ke 
atas segala pemberian-Nya, maka 
sudah lebih mencukupi untuk 
kita semua.

Pemberian anak yang sungguh 
bermurah hati itu, telah memper-
oleh lebih daripada apa yang 
diperlukannya. Yesus pernah 
berkata, “Berilah dan kamu akan 
diberi” (Luk 6:38). Namun pem-
berian hendaknya ikhlas dan 
sukacita, “Sebab Tuhan mengasi-
hi orang yang memberi dengan 
sukacita” (2 Kor 9:7).  —                         
santapan rohani 

Hari Minggu Biasa Ke-17
(TaHun B )

    2 raja-raja 4: 42-44;
efesus 4:1-6.

injil yohanes 6: 1-15.

Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan murah hati 
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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: Mengapa isteri Pontius Pilatus menjadi 

santa/ orang kudus? Apakah ini kerana menu-
rut Matius 27:19, dia telah mengirim sebuah 
pesan kepada suaminya yang memintanya agar 
tidak mencelakai Yesus? – Edward 

Jawapan: Isteri Pontius Pilatus itu dalam tradisi 
sering disebut bernama Claudia Procula, atau 
hanya disebut Claudia. Sejauh yang dapat saya 
telusuri, Claudia Procula dinyatakan martir oleh 
Gereja Ortodoks Yunani, Gereja Koptik dan 
Gereja Ethiopia dan diperingati pada  27 Oktober 
atau 25 Jun, bersamaan dengan peringatan sua-
minya. Di gereja ini, mereka mengakui bahawa 
isteri Pontius Pilatus akhirnya mengikuti Kristus 
serta dibunuh menjadi martir.  

Akan tetapi Gereja Katolik Latin, atau Roma 
Katolik, tidak pernah mengukuhkan isteri Pontius 
Pilatus sebagai orang kudus. Gereja Katolik tidak 
pernah mengkanonikasinya. Benar bahawa ada 
tulisan yang sebahagiannya dalam bentuk novel, 
mengatakan beliau adalah seorang santa. Namun, 
ia sekadar karya sastera, ia bukan pandangan 
rasmi Gereja. 

Sejak abad pertengahan, memang terdapat 
sejumlah novel dan puisi tentang Claudia, isteri 
Pilatus. Ia cukup terkenal, tersebar dan laris 
namun ia sekadar karya sastera. Sama seperti 
karya sastera tentang Yesus dan Maria 
Magdalena, yang adalah imaginasi, data yang 

kurang tepat tetapi terkenal kerana ditambah den-
gan gosip dan pelbagai unsur lain yang menjadi-
kannya menarik. Demikian juga kisah isteri 
Pilatus, yang menjadi sastera novel. 

Kisah sengsara Yesus yang mempunyai sedikit 
kisah tentang isteri Pilatus yang yakin bahawa 
Yesus tidak bersalah, tetapi tidak ada data dan 
informasi jelas tentang beliau. 

Mimpi yang dialami Claudia juga dapat ditaf-
sirkan berbeza-beza, ada yang mengatakan itu 
dari roh jahat, seperti kata Santo Bernardus dan 
Martin Luther. Namun ada pula yang menyebut-
kan bahawa itu daripada inspirasi Ilahi, seperti 
kata Santo Augustinus dan Hieronimus. Akan 
tetapi, mereka tidak mengatakan tentang kekudu-
san isteri Pilatus itu. 

Kemudian, muncul pula kisah dalam Injil 
apokrif Nicodemus, yang ada kalanya disebut 
pula sebagai Kisah Pilatus, tentang bagaimana 
isteri Pilatus dihalang oleh kaum Yahudi untuk 
mewartakan iman akan Kristus. 

Namun kisah itu tidak ditemukan dalam teks-
teks lain, maka kebenarannya amat diragui.

Selain itu, beberapa teks tidak rasmi tentang 
mimpi Claudia dan surat darinya untuk 
Fulvia, yang bercerita tentang kehidupan 
Claudia di Yerusalem serta beberapa kejadian 
yang terkait dengan kisah Yesus, menjadi 
terkenal. Namun, kesahihan teks-teks itu 
sukar dipastikan, kerana teks ini ditemui  

beberapa abad setelah masa Yesus.
Menjadi pertanyaan apakah nama yang disebut 

dalam 2 Tim 4:21, adalah Claudia, isteri Pontius 
Pilatus, sebab ada yang mengatakan bahawa dia 
dibaptis oleh Paulus. 

Tidak  ada  ke je lasan  akan  ha l  in i . 
Sesungguhnya,  Paulus dalam pelayanannya ban-
yak dibantu oleh para wanita, mahu pun bantuan 
material. Claudia salah seorang dan disebut 
Paulus kerana Timotius juga mengenalinya. Injil 
Matius sendiri tidak menyebut siapa isteri Pilatus, 
dan Paulus tidak menerangkan siapakah Claudia 
itu. Maka, data-data ini  lebih bersifat spekulatif 
dan kurang jelas 

Persoalan yang lebih mendasar, mengapa ada 
pemberian gelaran kudus? Kekudusan tidak ber-
bicara tentang kesempurnaan, namun lebih kepa-
da hasil pergelutan peribadi manusia di hadapan 
Tuhan, dalam membangun hidup bersama-Nya, 
demikian Yohanes Paulus II dalam Tertio 
Millennio Adveniente. 

Dan kita semua dipanggil kepada hidup kudus, 
seperti yang diingatkan Sri Paus Fransiskus 
dalam Gaudete et Exsultate. Namun soal siapa 
dan bagaimana seseorang dikukuhkan sebagai 
orang kudus, itu adalah wewenang rasmi Gereja. 
Sejauh saya ketahui Gereja Katolik belum pernah 
mengkanonisasi isteri Pontius Pilatus, yang dika-
takan bernama Claudia Procula. — Fr T. 
Krispurwana Cahyadi, SJ, hidupkatolik.com

Benarkah isteri Pontius Pilatus seorang Santa? 

HERALD Julai 25, 2021

JOHOR BAHRU: Caritas Keusku-
pan  Melaka-Johor (MJD) telah 
bekerjasama dengan Persatuan Bu-
lan Sabit Merah Malaysia (MRCS) 
untuk memberi bantuan kepada 
para gelandangan di kawasan itu.

Pengarah Caritas MJD / OHD, 
Hugh Dason menjelaskan bahawa 
terdapat banyak pertubuhan bukan 
kerajaan (NGO) dan paroki Ka-
tolik yang bekerjasama memberi 
bantuan makanan, perubatan dan 
peluang pekerjaan untuk para ge-
landangan di Johor Bahru. 

Caritas Malaysia adalah organ-
isasi Katolik yang menawarkan 
pertolongan kepada mereka yang 
memerlukan semasa krisis dan ke-
manusiaan. Organisasi ini adalah 
sebahagian daripada Caritas Asia 
dan Caritas Internationalis.

“Caritas dan MRCS kini telah 
bergabung usaha untuk membantu 

mereka yang tidak berumah,” kata 
Hugh seraya menjelaskan bahawa 
beberapa organisasi NGO dan ger-
eja, masing-masing menawarkan 
bantuan kepada para gelandangan 
ini, sebelum membuat keputusan 

untuk bergabung usaha. 
Beliau menjelaskan bahawa 

pada masa ini, seramai 250 gelan-
dangan yang didaftarkan di Johor 
Bahru namun angka ini terus men-
ingkat selepas pelaksanaan PKP di 

seluruh negara. 
Katanya, gabungan usaha ini tel-

ah memilih sebuah tempat di Johor 
Bahru iaitu Pusat Tun Sri Lanang, 
agar para gelandangan boleh men-
dapatkan bantuan di sini. Pusat ini 
menyediakan makanan dua kali se-
hari pada setiap hari.  

Selain bantuan makanan, Caritas 
juga bekerjasama dengan Anjung 
Singgah YKN, sebuah projek yang 
disokong oleh kerajaan, untuk 
membantu para gelandangan men-
dapat rumah dan bantuan peru-
batan. Katedral Hati Kudus Yesus 
di Johor Bahru juga telah mencipta 
laman di Facebook bagi menyebar-
kan peluang pekerjaan bagi mereka 
yang terkesan akibat PKP.

“Kami membantu menyebarkan 
berita mengenai peluang pekerjaan 
dan kami mendorong para gelan-
dangan [yang datang ke Pusat Sri 

Lanang] untuk ke temuduga jika 
pekerjaan itu sesuai,” kata Hugh 
sambil menambah bahawa mereka 
juga diberi bantuan wang dan pen-
gangkutan untuk menghadiri temu-
duga. 

“Cara terbaik untuk membantu 
gelandangan ialah membantu 
mereka mencari pekerjaan. Selain 
itu, kami juga memastikan mereka 
mendapat bantuan makanan dan 
mereka akan dibantu sehingga 
mereka mendapat pekerjaan serta 
mampu berdikari,” ujar Hugh. 

Keperluan lain yang mendesak 
di kalangan gelandangan ini ialah 
agar mereka diberi vaksin. Hugh 
memberitahu bahawa para gelan-
dangan di Johor Bahru telah didaf-
tarkan sebagai penerima vaksin 
dan menyediakan kenderaan bagi 
mereka semasa janji temu vaksi-
nasi.

Caritas bergabung dengan 
NGO bantu gelandangan

KENINGAU: Seruan Apostolik 
Sri Paus Fransiskus dalam “Amoris 
Laetetia” memberikan gambaran 
ideal keluarga dalam terang Injil 
dan ajaran Gereja.

Atas kesedaran ini, Radio On-
line KekitaanFM telah menyiarkan 
Siri “Bahagia dalam perkahwinan” 
yang mempunyai sepuluh perte-
muan. Ia telah bermula pada 5 Jun 
2021 yang lalu. 

Bagi mengendalikan siri ini, 
producer Kekitaan FM, Sdra Didi, 
telah menjemput seorang DJ yang 
mempunyai pengalaman bagi men-
gendalikan sepuluh siri “Bahagia 
dalam Perkahwinan” tersebut.

Menurut Didi, pemilihan DJ 

Kudu atau Sdra George Jika adalah 
berdasarkan pelayanannya yang 
komited dalam Pelayanan Karis-
matik serta pernah aktif dalam pro-
gram pasutri (pelayanan suami dan 
isteri). 

Dalam siri pertama, DJ Kudu 
mengulas Kitab Kejadian tentang 
penciptaan manusia bahawa Tu-
han mencipta manusia dengan cara 
yang amat istimewa.

Kisah penciptaan manusia dalam 
Kitab Kejadian ini ditekankan 
kerana ia adalah asas bagi siri-siri 
“Bahagia dalam Perkahwinan” 
yang dijangka berakhir pada awal 
bulan Ogos. 

“Tuhan hanya menghembuskan 

nafas-Nya kepada manusia dan 
aksi ini tidak dilakukan semasa Dia 
mencipta tumbuhan atau haiwan,” 
kata DJ Kudu. 

Beliau juga menegaskan bahawa 
dalam perkahwinan Katolik tidak 
ada penceraian sepeti yang diteguh-
kan dalam Injil Matius 19:1-12. 

Yesus menjawab persoalan dari 
orang Farisi yang mencubainya 
dengan bertanya apakah diperbole-
hkan untuk bercerai.

Yesus menjawab pertanyaan itu 
bahawa, “apa yang dipersatukan 
oleh Tuhan tidak boleh diceraikan 
manusia (Mat 19: 6)”. 

Sebelum itu, Yesus sendiri 
mengingatkan orang-orang Farisi 

tentang penciptaan manusia dan 
bagaimana pasangan suami isteri 
adalah satu di mata Tuhan seperti 
yang dinyatakan dalam Kitab Ke-
jadian 2:24. 

Semoga sepuluh siri “Bahagia 
Dalam Perkahwinan” ini memban-
tu pasangan suami isteri menemui 
kunci keberhasilan pernikahan 
menurut Firman Tuhan.

Jatuh cinta terus menerus dengan pasangan 
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Sahabat kecil Yesus
Peringatan mesra untuk ibu bapa/penjaga:
muat turun dan cetak ruangan ini sebagai aktiviti rohani 
anak-anak. Digalakkan untuk melakukan aktiviti ini bersama 
keluarga atau KKD/KED. 

Cari 
perkataan 
tersembunyi

IKAN
PUJI
NABI

ROTI JELAI 
EKARISTI
FILIPUS

GALILEA
GUNUNG
MUKJIZAT

Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari padamu 
di dunia ini ___________ meminta apa pun juga, 
__________ mereka itu akan ___________ oleh 

_______-Ku yang di ___________. Sebab di mana dua 
atau tiga orang ___________ dalam Nama-Ku, di situ 

Aku ada di tengah-_________ mereka. 
(Mat 18:19-20) 

Isi tempat kosong petikan Injil di bawah untuk 
membaca pesan penuh Yesus. 

Hello adik-adik,
Apa khabar? Ketika dalam keadaan 
penat, auntie yakin adik-adik lebih 
suka berehat atau melelapkan mata. 
Adakalanya kita cepat berasa marah 
apabila rehat kita terganggu kerana 
penat.
Namun tahukah adik-adik bahawa 

dalam keadaan letih dan penat, Yesus 
tidak menolak orang-orang yang mahu 
mendengar ajaran-Nya. Selepas 
mengajar orang ramai, Yesus membawa 
para rasul menyeberangi tasik untuk 
pergi ke tempat sunyi dan berehat.
Namun, orang ramai sudah menunggu 

Yesus di seberang tasik. Melihat 
mereka, Yesus berasa kasihan dan 
tidak menghampakan mereka. Malah, 
Yesus juga memberikan mereka makan.
Adik-adik, mari kita meneladani 

kesabaran Yesus dalam membantu orang 
lain yang memerlukan. 

Aunty Melly 

Tuhan, 
Semoga 

kami dapat 
meneladani 
kesabaran 
dan belas 

kasihan-Mu 
lebih-lebih 
lagi pada 
musim 

pandemik ini.
Amen. 

Cari SEPULUH perbezaan pada gambar di bawah. 

MARI 
BERDOA
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KOTA KINABALU: Beberapa hari sebelum 
VSYD-5, para Uskup Sabah memberi kata-kata se-
mangat kepada tim penganjur VSYD-5, yang siang 
malam telah bertungkus lumus bekerja untuk mere-
alisasikan perayaan yang dinanti-nanti ini.

Uskup Agung John Wong dari Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu berkata kehadiran ramai anak muda 
dalam penganjuran SYD5 ini memperlihatkan satu 
harapan besar untuk masa hadapan Sabah.

“Malam ini ada 152 pemimpin belia, jikalau kamu 
datang bersama dengan satu hati dan satu tujuan, 
kamu boleh melakukan perkara-perkara yang besar, 
‘you can shake Sabah,” kata Uskup Agung.

Melihat usaha para pemimpin belia membawa 
SYD5 secara virtual, Uskup Julius Dusin Gitom dari 
Keuskupan Sandakan berkata ternyata COVID-19 
tidak mampu mengalahkan kuasa rahmat Tuhan.

“Saya yakin dan percaya walaupun SYD5 di-
adakan secara virtual, memang tidak ideal menurut 
manusiawi, tetapi tetap akan beri suntikan iman dan 
semangat kepada belia,” katanya.

Uskup Cornelius Piong dari Keuskupan Keningau 
pula melihat SYD5 ini sebagai ekspresi komitmen 
belia menjadi saksi Kristus.

Merujuk kepada keadaan dunia masa kini yang 
semakin kacau, Uskup Piong melihat SYD5 seba-
gai platform para belia untuk berani keluar kepada 
masyarakat, “Kalau anggota-anggota gereja tidak 
peka dan tidak ambil peduli terhadap masyarakat, 
saya rasa kita juga akan mengalami kekacauan sep-
erti negara-negara lain.”  

VSYD-5 : Kaum muda, 
kamu adalah TANDA 
kehadiran Tuhan masa ini

PAPAR: “Kaum muda, apa yang kamu 
cari dalam SYD-5 ini? Apa yang kamu 
nantikan?” soal Uskup Agung Kota 
Kinabalu, John Wong semasa Perayaan 
Ekaristi pembukaan Virtual Sabah Youth 
Day-5 (VSYD-5) pada 19 Julai lalu. 

SYD-5 yang tertangguh selama seta-
hun kerana pandemik COVID-19, ada-
lah perayaan besar belia Katolik di Sa-
bah yang ditunggu-tunggu setiap empat 
tahun sekali.

Hari pertama VSFYD-5 ini dibuka 
dengan klip video, pengenalan dari MC 
Ojoe and MC Gotong dan doa-doa pu-
jian.

Turut membantu Bapa Uskup Agung 
dalam Misa ini ialah Fr Isidore Gilbert, 
penasihat rohani Komisi Belia  Keusku-
pan Agung Kota Kinabalu dan Fr Ronni 
Luni, pembimbing rohani bagi Komisi 
Belia Keuskupan Keningau.

Merujuk kepada pembacaan Injil pada 
hari itu yang dipetik dari Matius 12, ahli-
ahli Taurat dan Farisi ingin melihat satu 
tanda daripada Yesus. 

“Mengapa mereka meminta tanda 
daripada Yesus sedangkan mereka su-
dah melihat Yesus telah melakukan pel-
bagai mukjizat? Walaupun Yesus telah 
melakukan banyak tanda dan mukjizat, 
tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli 
Taurat tidak membuka hati mereka un-
tuk menerima-Nya sebagai Sang Juruse-
lamat.”

“Oleh itu,” kata Uskup Agung John, 
“Para peserta VSYD-5, bagaimana den-
gan anda? Adakah anda percaya bahawa 
Yesus adalah Tuhan? Adakah kita juga 
seperti ahli-ahli Taurat dan Farisi yang 
masih meminta dan menunggu tanda?”

Prelatus itu juga mengongsikan se-
masa beliau masih muda, beliau selalu 

mengikuti pertemuan Doa Kelompok 
atas satu keinginan iaitu mahu mengala-
mi mukjizat Yesus.

“Tetapi, selepas beberapa tahun, saya 
tidak mengalami sebarang mukjizat 
yang saya harapkan. Sebaliknya, pada 
suatu ketika, saya mendapat bisikan, 
‘Apa mukjizat yang engkau tunggu? 
Lihatlah, renunglah kehidupan peribadi 
mu. Itulah mukjizat yang Tuhan berikan 
kepada mu setiap hari!’”

Uskup Agung John Wong juga me-
nyeru kepada para peserta agar fokus ke-
pada peribadi Yesus sepanjang SYD-5.

Pada akhir homilinya, Uskup Agung 
John Wong membawa para peserta mer-
enung tujuh frasa Bonda Maria di dalam 
Injil iaitu semasa Maria menjawab 
malaikat Gabriel, semasa melawat sepu-
punya Elisabet dan semasa perkahwinan 
di Kana. 

“Sepanjang VSYD-5, fokuslah perha-
tian anda kepada Yesus yang diutus oleh 
Bapa kepada kita,” ucap Bapa Uskup 
Agung John. 

Pada akhir SYD-5, Uskup Agung John 
berharap agar semua peserta dapat men-
jawab seperti Bonda Maria, “Sesung-

guhnya aku ini hamba; jadilah padaku 
menurut perkataanmu”

Dilaporkan, lebih dua ribu yang 
menonton Misa Kudus pembukaan 
SYD-5 namun bilangan sebenarnya 
mungkin melebihi lima ribu orang kera-
na ramai yang mengikuti bersama kelu-
arga dan rakan-rakan dengan mengguna-
kan satu peranti.

Selepas perayaan Ekaristi, VSYD-5 
diteruskan dengan Welcoming Night. 

KOTA KINABALU: Isyarat Internet yang lemah tidak menghalang re-
maja ini untuk mengikuti VSYD-5. Beberapa gambar dari FB SYD-5 
memperlihatkan beberapa orang remaja yang berkhemah di atas se-
buah bukit agar dapat mengikuti SYD-5 dalam talian dengan lancar. 

Antaranya, seorang remaja, Montol mengongsikan di FB SYD-5, dis-
ebabkan di rumah tidak ada isyarat Internet, dia terpaksa memanjat 
bukit di kawasan ladang getah. Bukan itu sahaja, memandangkan se-
si-sesi VSYD-5 kebanyakan pada waktu malam, jadi ibunya menemani 
Montol untuk mengikuti VSYD-5! 

Montol mengatakan beliau bukanlah meminta simpati namun mahu 
para belia lain mengatakan “Ya” kepada Yesus. 

Isyarat Internet lemah, peserta 
VSYD-5 tidak mengalah

Belia Katolik Sabah  
kamu boleh 

melakukan perkara-
perkara besar! 
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Bapa Suci sampaikan belasungkawa kepada keluarga 
korban bom di Baghdad
VATIKAN: Paus Fransiskus mengungkap-
kan rasa sedih yang mendalam atas serangan 
bom di sebuah pasar di ibu kota Irak, Bagh-
dad, yang mengorbankan lebih 30 orang.

Dalam sebuah telegram yang dikeluarkan  
oleh Vatikan pada 20 Julai, Sri Paus meny-
ampaikan belasungkawa kepada keluarga 
dan sahabat kepada orang-orang yang ter-
korban dalam ledakan di pasar al-Wuhailat, 
semasa keluarga-keluarga bersiap untuk 
merayakan Hari Raya Aidil Adha.

“Bapa Suci Fransiskus sangat sedih 
mengetahui hilangnya nyawa dalam ledakan 
di pasar al-Wuhailat di Baghdad dan beliau 
mengirimkan belasungkawa kepada keluar-
ga dan para sahabat dari mereka yang telah 
meninggal,” demikian pesan yang dikirim 

atas nama Sri Paus oleh Setiausaha  Negara 
Vatikan, Kardinal Pietro Parolin.

Kumpulan Negara Islam Muslim Sunni 
mengaku bertanggung jawab atas penge-
boman di wilayah timur Kota Sadr di Bagh-
dad, yang majoritinya merupakan penduduk 
Muslim Syiah. 

Reuters melaporkan bahawa para wanita 
dan kanak-kanak diyakini termasuk di anta-
ra yang maut dalam ledakan itu, yang juga 
mencederakan puluhan orang lainnya.

Kejadian itu adalah serangan bom ketiga 
di sebuah pasar di Kota Sadr tahun ini.

Bulan Mac tahun ini, Sri Paus Fransiskus 
menjadi Bapa Suci pertama yang mengun-
jungi Irak.

Telegram kepausan terbaru, yang dituju-

kan kepada Uskup Agung Mitja Leskovar, 
nuncio apostolik di Irak, ditutup dengan 
pesan: “Mempercayakan jiwa mereka ke-
pada belas kasihan Tuhan Yang Mahakuasa, 
Yang Mulia [Paus Fransiskus] memperba-

harui doa-doanya agar tidak ada lagi tin-
dakan kekerasan yang menghalangi upaya 
mereka yang berusaha untuk mempromosi-
kan rekonsiliasi dan perdamaian di Irak.” —                                                                 
LiCAS.news 

CHHATTISGARH: Misionari Kristian 
yang membantu masyarakat adat di Chhat-
tisgarh, India ditempatkan di bawah penga-
wasan polis,  demikian lapor AsiaNews. 

Father Babu Joseph, SVD, mantan juru 
bicara Konferensi para Uskup India, men-
gatakan kepada akhbar itu bahawa surat 
edaran yang dikeluarkan oleh ketua polis 
daerah Sukma “menunjukkan berat sebelah 
dan tidak adil.” 

Sunil Sharma, ketua polis daerah tersebut, 
mengeluarkan surat edaran yang mengarah-
kan petugas untuk mengawasi ketat kegia-
tan misionari Kristian dan masyarakat adat.

Surat itu juga meminta polis agar selalu 
berwaspada dengan kegiatan misionari 
Kristian khususnya berhubung penukaran 
agama. 

Para pegawai juga diarahkan untuk “me-
laporkan jika ada tindakan mereka yang di-
anggap mencurigakan.”

Fr Babu Joseph mengatakan sudah sangat 
sering bagi beberapa organisasi dan pihak 
berkuasa tempatan yang mengawasi mis-
ionari Kristian dengan dalih aktiviti menu-
kar agama.

“Saya selalu tertanya-tanya, mengapa 
beberapa organisasi sayap kanan baha-

ru seakan-akan buta melihat kehidupan 
masyarakat-masyarakat adat telah bertam-
bah baik berkat campur tangan misionari 
Kristian,” kata imam itu.

Fr Joseph mengatakan masyarakat adat 
“sudah wujud di sana selama ini dan mis-
ionari Kristian tidak pernah menghalang 
sesiapa sahaja untuk membantu masyarakat 
ini. 

“Sedihnya, ketika seorang misionari Kris-
tian membantu orang-orang peribumi ini, 
misionari itu selalu dicap sebagai cuba men-
ukar agama komuniti adat,” ujar Fr Babu 
Joseph dalam nada kesal. — LiCASnews

Kerana bantu masyarakat adat, misionari diawasi ketat 

Seorang petani masyarakat adat 
menggunakan gerobak kerbau sebagai 
kenderaan di desa Bastar, Chhattisgarh, India. 
(Foto oleh Hari Mahidhar/Shutterstock.com)

FILIPINA: Para klerus di Keuskupan Borongan, 
Filipina mengadakan “perjalanan pertobatan”  
sejauh tiga kilometer pada hari Selasa, 20 Julai 
2021, untuk berdoa agar berakhirnya pandemik 
COVID-19. 

Dalam perarakan itu, para paderi mengangkat 
ikon Kristus yang diSalibkan dari Katedral Bo-
rongan ke Chaplaincy of Our Lady of Miracu-
lous Medal di kota Sabang. 

Sempena perarakan itu, keuskupan itu juga 
mengadakan hari berdoa dan berpuasa sebagai 
ungkapan persaudaraan dengan mereka yang ke-
hilangan keluarga mahupun orang tersayang aki-
bat pandemik serta bersolidariti dengan mereka 
yang menderita akibat krisis kesihatan ini. 

“Hari berdoa dan berpuasa ini adalah sahutan 
kita dan sebagai mengingatkan identiti sejati kita 
sebagai Katolik,” ujar Fr Mike Gadicho, paderi 
paroki Katedral Borongan. — LiCAS.news 

Klerus Filipina 
lakukan ‘perjalanan 
pertobatan’ demi 
akhiri pandemik 

Gereja Asia lancar kursus 
komunikasi sosial online
MANILA: Sebuah organisasi naungan 
Gereja Katolik Asia memulakan kursus 
perdana  tentang komunikasi dan kepem-
impinan pastoral melalui webinar yang di-
adakan minggu lalu. 

Institut Komunikasi Sosial Veritas Asia 
atau VAISCOM menawarkan kursus 
kepemimpinan dan pengurusan  sebagai 
sebahagian dari program yang bertujuan 
untuk meningkatkan pelayanan komuni-
kasi sosial Gereja.

Organisasi itu didirikan pada 10 Disem-
ber 2019 oleh Pejabat Komunikasi Sosial 
Federasi Konferensi para Uskup Asia.

“Semasa kami melancarkan kursus on-
line, kami memperhatikan manfaat dan 
cabaran dari pertumbuhan dan perkem-
bangan yang cepat di bidang komunikasi 
sosial,” kata Uskup Roberto Mallari, ketua 
FABC-OSC.

“Kami menganggapnya sebagai berkat 
untuk memanfaatkannya secara maksi-
mum dan menghadapi cabaran  yang di-
berikan kepada kami,” tambah prelatus itu 
dalam pesan video semasa karya itu ber-
langsung pada 15 Julai. 

Misi VAISCOM menyatakan bahawa 
kursus itu bertujuan untuk mengembang-
kan “kepakaran komunikasi” di kalangan 
para pemimpin Gereja Asia” di negara-
negara anggota FABC.

Uskup Mallari menyatakan bahawa 
dalam beberapa tahun terakhir, “dunia 
komunikasi dan interaksi digital telah 
berkembang pesat” dan telah menjadi se-
bahagian daripada kehidupan masyarakat.

“Saya percaya bahawa pandemik ini 
telah memberikan sumbangan  yang leb-
ih besar bagi perkembangannya,” kata 

prelatus itu.
Beliau mengatakan “implikasi yang leb-

ih besar dari digitalisasi” juga dapat dili-
hat dalam cara perniagaan beroperasi, cara 
beli konsumen, hiburan, perubatan bahkan 
cara beribadat. 

“Dalam banyak cara, digitalisasi telah 
meningkatkan efisiensi dan produktiviti di 
pelbagai tahap kehidupan manusia,” kata 
uskup Filipina itu.

Bagaimanapun, prelatus itu menyatakan 
“rintangan” yang dibawa oleh digitalisasi 
adalah seperti masalah mengenai kea-
manan dan pencerobohan privasi peribadi, 
kejahatan dan terorisme, manipulasi dan 
objektifikasi media, tidak menghormati 
martabat manusia, hasutan,  berita palsu 
dan pemutusan hubungan sosial, intimi-
dasi dan ketagihan dan banyak lagi.”

Uskup Mallari mengatakan Gereja Ka-

tolik mengingatkan umat beriman bahawa 
“cabaran nyata dalam proses pewartaan 
Injil, bukanlah bagaimana menggunakan 
teknologi baru untuk menginjil, tetapi 
bagaimana menawarkan kehadiran peng-
injilan di benua digital.”

“Kita tentu perlu memahami kekuatan 
media ini dan menggunakan semua po-
tensi dan aspek positifnya, serta tetap me-
nyedari bahawa kita tidak hanya melaku-
kannya dengan menggunakan alat digital, 
tetapi dengan menawarkan ruang untuk 
pengalaman iman,” katanya.

Seramai 37 orang paderi, Sister  dan 
umat awam dari Bangladesh, India, Itali, 
Malaysia, Mongolia, Myanmar, Pakistan, 
Filipina, dan Thailand telah mendaf-
tar untuk mengikuti kursus online yang 
diselenggarakan VAISCOM. – Oleh                            
Raymond Kyaw Aung/Radio Veritas Asia

Letupan di sebuah pasar yang sibuk di Baghdad menyebabkan lebih 30 orang terkorban. 
(Kredit Gambar BBC)

Para klerus mengadakan “Perjalanan 
Pertobatan” dengan membawa Salib untuk 
mengakhiri pandemik. (Gambar oleh Mark 
Alferez)

VAISCOM anjur kursus komunikasi sosial untuk meningkatkan kualiti pelayanan 
komunikasi sosial Gereja. (Foto oleh Mark Saludes).
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Kenali 
Santo Anda 
Sta Anna & 

Yoakim
~ 26 Julai ~

Sto Yoakim dan Sta Anna merupakan ibu bapa 
kepada Santa Perawan Maria.

Setelah sekian lama berkahwin, mereka masih 
belum dikurniakan cahaya mata. Selama bertahun-
tahun, Anna berdoa agar Tuhan dapat memberikan-
nya anak dan berjanji untuk mempersembahkan 
anaknya kepada Tuhan.

Ketika usianya sudah lanjut, Tuhan mengabulkan 
doa Anna dengan cara yang amat luar biasa malah 
tidak pernah dibayangkan olehnya.

Anak yang lahir tersebut ialah Perawan Maria 
Immaculata (yang Dikandung Tanpa Dosa). Anak 
tersebut menjadi wanita yang paling kudus di antara 
semua wanita dan akan menjadi Bonda Tuhan.

Anna mendidik Maria dengan penuh kasih sayang 
dan ketika Maria berusia tiga tahun, dia dipersem-
bahkan kepada Tuhan seperti yang dijanjikannya.

Maria tinggal di Rumah Tuhan di Yerusalem 
manakala Anna dan Yoakim meneruskan kehidupan 
mereka dengan berdoa kepada Tuhan hingga tiba 
saatnya Tuhan memanggil mereka pulang ke rumah 
Bapa di syurga.

Menurut kisah tradisi, ketika Yesus lahir, Anna dan 
Yoakim turut sama menjaga Yesus semasa kecil. 
Umat Kristian senantiasa menghormati St. Anna 
secara istimewa. Banyak gereja indah dibangun 
untuk menghormatinya. 

Salah satu pusat ziarah terkenal di Malaysia ialah 
Gereja Sta Anna di Bukit Mertajam di Pulau Pinang. 
Setiap tahun, ribuan orang termasuk bukan Kristian, 
datang ke situ untuk memohon bantuan doa St. Anna.

KOTA VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
membuat penampilan pertamanya di 
depan umum sejak kembali ke Vatican 
pertengahan minggu setelah tinggal di 
hospital selama 11 hari, dengan mem-
beritahu kepada para penziarah bahawa 
beliau baik-baik saja seraya mengata-
kan, umat juga harus berehat dan beral-
ih dari tekanan kehidupan moden.

“Marilah kita menghentikan kegilaan 
yang ditentukan oleh agenda kita. Mari 

kita belajar bagaimana untuk berehat, 
mematikan telefon bimbit,” kata Sri 
Paus Fransiskus semasa menyampaikan 
khutbahnya dari tingkap yang mengha-
dap ke Dataran Sto Petrus. 

Bapa Suci berusia 84 tahun telah 
menjalani pembedahan kolonnya pada 4 
Julai, inilah pertama kalinya Sri Paus 
masalah kesihatan yang signifikan 
sepanjang kepausannya selama lapan 
tahun ini. 

Uskup Roma itu kembali ke Vatikan 
pada hari Rabu, di mana beliau memer-
lukan bantuan daripada pembantu untuk 
keluar dari keretanya. Bapa Suci keliha-
tan baik pada hari Ahad, beliau berbic-
ara dengan suara yang agak jelas walau-
pun tidak sekuat sebelumnya di hospi-
tal. 

Ratusan orang berkumpul di dataran 
yang cerah dan bersorak ketika Bapa 
Suci muncul di tingkap yang terbuka.

Seperti yang sering terjadi, pada akhir 
ucapannya, prelatus itu menyebut 
beberapa peristiwa yang mendominasi 
tajuk utama dunia.

Beliau mendesak untuk mengakhiri 
rusuhan masyarakat baru-baru ini di 
Afrika Selatan dan meminta perdamaian 
serta dialog di Cuba setelah tercetusnya 
protes yang belum pernah terjadi sebel-
umnya sehingga menggegarkan negara 
yang dikendalikan oleh Komunis itu.

“Saya juga dekat dengan orang-orang 
Cuba yang tersayang pada masa-masa 
sukar ini, khususnya kepada keluarga-
keluarga yang menderita,” kata Sri Paus 
Fransiskus. 

Bapa Suci juga mendoakan mangsa 
bencana banjir di Jerman, Belgium dan 
Belanda, yang telah mengorbankan 
ratusan orang. — LiCASnews

Olimpik ketatkan SOP 
tetapi persaudaraan 
tidak luntur! 

MANILA: Semua gereja  Katolik di Filipina mem-
bunyikan loceng gereja pada 19 Julai lalu, sebagai 
tanda bersolidariti dengan warga Myanmar yang se-
dang mengalami masa suram. 

Konferensi para Uskup Filipina (CBCP) meminta 
paroki untuk membunyikan loceng gereja pada pukul 
12.00 tengah hari dan 6.00 petang pada Isnin itu. 

Para uskup juga menerbitkan doa untuk Myanmar 
yang disiapkan oleh Komisi Liturgi untuk semua 
Misa pada hari Isnin. 

Fr Carlo Del Rosario, Penolong Setiausaha Agung 
CBCP, mengatakan Majlis Para Uskup sebelumnya 
menyetujui usul untuk mendeklarasikan “Hari Soli-
dariti dengan Myanmar.”

Myanmar juga sudah menetapkan 19 Julai sebagai 
“Hari Martir” untuk memberikan penghormatan ke-
pada pahlawan nasional mereka yang gugur, termas-
uk Jeneral Aung San dan beberapa anggota Kabinet 
lainnya pada tahun 1947.

Pada 30 Mei, gereja-gereja di Filipina juga men-
gadakan Misa untuk perdamaian di Myanmar yang 
mengalami  penderitaan dan kekerasan yang disebab-
kan oleh rampasan kuasa puak junta. 

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, yang tel-
ah memantau tindakan keras selepas rampasan kuasa 
menyatakan bahawa sejak rampasan pada bulan Feb-
ruari, jumlah mangsa yang terkorban lebih dari 880 
dan sekitar 5,200 orang ditahan. — LiCASnews

Bersolidariti dengan 
Myanmar, semua 
Gereja di Filipina 
bunyikan loceng 

VATIKAN: Ada yang menggelar Sukan 
Olimpik Tokyo sebagai “Sukan Olimpik 
yang menyedihkan”. Bagi mengelakkan 
penyebaran Covid-19, pihak berkuasa 
Tokyo telah memutuskan tidak akan ada 
penonton di stadium, pelukan antara at-
let tidak akan dibenarkan, atlet juga akan 
memakai medal mereka sendiri di leher 
untuk mengelakkan sentuhan. 

Setahun setelah penangguhan Sukan 
disebabkan pandemik, Jepun menjadi 
tuan rumah acara sukan utama dunia (23 
Julai hingga 8 Ogos) dengan perasaan 
yang bertentangan: kegembiraan dan ke-
sedihan, bangga dan risau. 

Walau bagaimanapun, dalam Sukan 
Olimpik ini, yang “pertama” melaksana-
kan langkah-langkah anti-Covid yang 
ketat, tetapi makna (dan nilai) acara den-
gan lima gegelungnya yang membawa 
simbol semangat persaudaraan, tetap ter-
serlah. 

Ini adalah pesan yang tentunya sangat 
diperlukan saat ini, kerana kita semua 
mendapati diri kita “berada dalam kead-
aan yang sama” dan menghadapi banyak 
kesulitan, serta perubahan era yang tidak 
dijangka serta akibat yang masih tidak 
dapat diramalkan.

Sri Paus Fransiskus telah berulang kali 
menekankan kepentingan pendidikan 
dan sukan untuk kaum muda, pentingnya 
mendahulukan orang lain dan kelebihan 
permainan yang adil kerana bagi prela-
tus itu, kehebatan seseorang lebih terser-
lah berbanding kemenangan, sama ada 
dalam sukan mahupun kehidupan. 

Pada awal tahun ini, dalam wawan-

cara yang panjang dengan khabar Itali 
“Gazzetta dello Sport”, Sri Paus menga-
takan: Kemenangan memberi anda kes-
eronokan yang sukar digambarkan, tetapi 
dalam kekalahan, juga ada sesuatu yang 
luar biasa. Kemenangan yang indah da-
pat dilahirkan dari kekalahan tertentu dan 
dalam masa yang sama, pemenang tidak 
tahu apa yang mereka hilang.

Pada masa yang ditandai dengan per-
pecahan  dan pelbagai bentuk polarisasi, 
Bapa Suci berpendapat sukan boleh men-
jadi platform, “Bahasa universal yang da-
pat mengatasi perbezaan budaya, sosial, 
agama dan fizikal, dan dapat menyatukan 

orang, menjadikan mereka menyertai 
pertandingan yang sama dan bersama-
sama menjadi watak utama kemenangan 
dan kekalahan.”

Inilah harapan bahawa Olimpik Tokyo 
ini dapat menggabungkan ketegangan 
persaingan dan semangat perpaduan. 
Mengatasi batasan dan berkongsi kera-
puhan. 

Hari ini, lebih daripada sebelumnya, 
cabarannya bukan hanya untuk meme-
nangi pingat emas - impian dan matlamat 
setiap atlet Olimpik - tetapi untuk me-
menangi, bersama-sama, pingat persau-
daraan manusia. — media Vatikan 

Mari belajar untuk ‘berundur’ dari tekanan 
hidup moden — Sri Paus Fransiskus 
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PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
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Sejagat: Persahabatan Sosial — Kita berdoa 
agar, dalam sosial, ekonomi dan dalam 
situasi konflik politik, kita dapat berani 
dan bersemangat — membina dialog dan 
persahabatan. 
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Religius, belia antara peserta 
perdana KEP online Sabah 

KOTA KINABALU: “Siapakah yang 
mahu pergi untuk Aku” demikian tema 
Kursus Evangelisasi Peribadi (KEP) on-
line angkatan pertama yang dilancarkan 
di Gereja St Paul Dontozidon pada 9 Julai 
2021. 

KEP memfokuskan kata ‘PERIBADI’ 
yang mengajak umat untuk terlebih dahulu 
menerima dan menghayati Khabar Baik di 
dalam dirinya sendiri.

Selepas mengikuti KEP, diharapkan 
umat secara aktif dapat ikut mengambil 
bahagian dalam tugas dan panggilan Ger-
eja dalam penginjilan, pengudusan dan 
pembaharuan tata dunia. 

Di Sabah, seramai 56 peserta telah 
mendaftar mengikuti KEP online. Para pe-
serta ini datangnya dari Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu (43), Keuskupan Keningau 
(11), Pulau Pinang (1) dan Keuskupan 
Melaka Johor (1). 

Mereka terdiri daripada para religius, 
novis, belia dan umat awam yang aktif 
dalam pelbagai pelayanan Gereja. 

Misa Kudus pembukaan dipimpin oleh 
Uskup Agung John Wong. Prelatus itu 
dibantu oleh Father Nicholas Stephen, 
Pembimbing Rohani Komisi Kateketikal 
Keuskupan Agung Kota Kinabalu sekali-
gus Penasihat Komiti Penganjur KEP.

Kepada 56 peserta angkatan pertama 
KEP online, Uskup Agung John Wong 
yang memimpin Misa Kudus pembukaan 
mengatakan, “Yakinlah bahawa Tuhan me-
manggil kamu seperti Dia memanggil 12 
orang pengikut-Nya.”

Sesuai dengan pembacaan Injil pada 
hari itu, Uskup Agung John menerangkan 
bahawa 12 pengikut Yesus telah tinggal 
bersama Yesus, belajar dan mengenal Dia. 
Kemudian, mereka diutus sebagai rasul. 

“Kepada peserta KEP online pertama, 
kamu telah dipanggil untuk belajar tentang 
Yesus sebelum kalian diutus mewartakan 
untuk mewartakan Khabar Baik.”

Bapa Uskup Agung juga mengingat-
kan para peserta bahawa, “Melalui rah-
mat pembaptisan, kita dipanggil dan diu-
tus untuk memberitakan kerajaan Tuhan. 
Melalui kehidupan kita, Tuhan juga telah 
mengurniakan kita dengan pelbagai bakat. 
Gunakanlah bakat-bakat ini untuk mem-
perkenalkan Kristus kepada semua orang. 
Lakukan semua ini tanpa meminta bala-
san.”

Dalam pembacaan Injil yang sama, 
Yesus juga mengingatkan para rasul baha-
wa mereka diutus seperti domba di tengah-
tengah serigala. 

“Ini adalah peringatan semasa kita mel-

akukan penginjilan. Kita akan menghadapi 
pelbagai percubaan, kesukaran dan kes-
engsaraan. Tetapi, walau apa pun kead-
aan, Roh Kudus sentiasa menyertai kita, 
melindungi dan membimbing kita. Maka, 
haruslah kita berani untuk meneruskan 
pewartaan Khabar Gembira lebih-lebih 
lagi pada keadaan sekarang ini.”

Pada akhir homilinya, Uskup Agung 
John memberikan kata-kata semangat ke-
pada para peserta KEP yang pertama dan 
mendoakan agar hati mereka sentiasa ter-
buka kepada Roh Kebenaran untuk mema-
hami apa yang dinyatakan oleh Yesus.

Gimik pelancaran KEP dilakukan pada 
akhir Misa. Secara simbolik, Uskup Agung 
John Wong, diiringi Fr Nicholas Stephen 
dan Sr Dariah Ajap, Pengerusi Penganjur, 
menekan butang komputer yang memain-
kan video pengenalan KEP1 yang mem-
perkenalkan para pembimbing, fasilitator 
dan peserta KEP.

Kemudian, Uskup Agung John menyam-
paikan buku Misi Evangelisasi dan Evan-
gelii Nuntiandi kepada para perwakilan 
peserta KEP. 

Sr Dariah juga turut menyampaikan 
buku-buku tersebut kepada Uskup Agung 
John dan Fr Nicholas. Buku-buku ini digu-
nakan sepanjang KEP.  

KOTA KINABALU: Sekolah Penginjilan Sa-
bah pernah diadakan di Kota Kinabalu pada 
tahun 1991 sebaik sahaja Sr Grace Deosing dan 
Sr Jude Nemesius kembali ke Sabah setelah 
menghadiri enam bulan Kursus Penginjilan di 
Filipina.  

Tim Penginjilan pada waktu itu adalah Fr 
Gilbert Engan, Fr Erik Jerome, Fr David Sham, 
Saudara Daniel Kong, Peter Thien, Maurice 
Awit, Sr Grace Deosing dan Sr Jude Nemesius. 

Mereka telah mengadakan Kursus Penginji-
lan secara intensif di Rumah Retret Bundu Tu-
han sehingga tahun 1993. 

Kemudian Kursus Penginjilan diteruskan 
dengan mengadakan seminar penginjilan dari 
paroki ke paroki di bawah pimpinan Tim Peng-
injilan Keuskupan ini sehingga tahun Jubli 
2000. Namun, oleh kerana kekurangan tenaga 
dan fasilitator pada ketika itu, maka kursus 
penginjilan tidak dapat diteruskan.

“Syukur kepada Tuhan kerana pada tahun ini 
kursus penginjilan dapat diaktifkan semula di 
bawah Komisi Kateketikal Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu,” kata Sr Dariah Ajap FSIC se-
masa menyampaikan ucapan alu-aluan di Ma-
jlis Pelancaran KEP angkatan pertama pada 9 
Julai lalu.

Menurutnya, Kursus KEP ini sudah lama 
direncanakan dan tertangguh lagi setelah penu-
laran pandemik COVID-19.

KEP online pertama ini bertema “Siapakah 
yang mahu pergi untuk Aku?” (Yes 6:8) telah 
bermula pada 10 Julai dan dijangka berakhir 
pada Oktober 2021. 

Uskup Agung John Wong di dalam ucapan-
nya juga menggambarkan harapannya agar 56 
peserta KEP pertama ini akan membawa Yesus 
bersama mereka di mana sahaja mereka berada.

“Ketahuilah Yesus begitu ingin menyertai kita 
dan semoga melalui  kursus ini, anda semakin 
mengenal Dia, belajar akan kepimpinan dan ke-
peribadian-Nya agar iman anda dan orang lain 
dapat dikuatkan!”

Rahmat 
pandemik, sekolah 
penginjilan 
kembali dibuka 

Belia alami transformasi iman melalui Alfa 
JOHOR BAHRU: Seorang remaja pernah 
menghindari menyertai program gereja 
kerana pengetahuannya tentang Tuhan dan 
Gereja amat sedikit. Namun setelah mengi-
kuti program Alfa, Radiant Robin, 18, me-
nyedari Tuhan sentiasa hadir dan menyer-
tainya.

Selama 13 minggu, Gereja Immaculate 
Conception (CIC) Johor menjadi tuan ru-
mah bagi program Alfa Belia online. Pro-
gram maya ini direka untuk peserta berusia 
18 hingga 39 tahun untuk berjalan bersama 
dalam iman dan meneroka kehidupan dalam 
terang Injil.

Pertemuan dilakukan setiap malam Ju-
maat. Program itu berakhir pada 16 Julai di 
mana ramai peserta memberikan perkong-
sian yang menyentuh perasaan. Turut hadir 
pada sesi terakhir itu ialah Paderi Paroki, Fr 
Edward Rayappan, Direktur  Pembangunan 
Serantau untuk Alfa Asia Pasifik, Elizabeth 
Lopez, Donald dan Fidelis Culas, dan be-
berapa ibu bapa.

Salah seorang peserta, Brenda, men-
gongsikan bahawa pada mulanya dia be-
rasa sangsi akan keberkesanan program 
itu. Semasa sesi pertama, selepas menden-
gar beberapa perkongsian dari para peserta, 

pandangannya mulai berubah. Brenda juga 
inginkan perjalanan iman yang indah dan 

berharap dapat menyampaikan pengala-
mannya dengan orang lain.


