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Maka oleh kerana itu hati kami senantiasa tabah, 
meskipun kami sedar, bahawa selama kami mendiami 
tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup 
kami ini adalah hidup kerana percaya, bukan kerana 
melihat tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami 
beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan.

2 Korintus 5:6-7

EDARAN DALAMAN SAHAJA

Sri Paus tolak peletakan 
jawatan Kardinal Marx 
VATIKAN: Sri Paus Fran-

cis menolak peletakan 
jawatan Kardinal Rein-

hard Marx, yang diusulkan oleh 
kardinal itu kepada Sri Paus pada 
bulan lalu.

Dalam surat bertarikh 10 Jun, Sri Paus 
meminta kardinal Jerman yang berpen-
garuh itu untuk terus menjadi uskup agung 
Munich dan Freising.

"Sekiranya anda tergoda untuk berfikir 
bahawa, dengan mengakui  misi anda dan 
tidak menerima pengunduran diri anda, 
Uskup Rom ini (saudara anda yang men-
gasihi anda) tidak memahami anda, fikirkan 
apa yang dirasakan oleh Petrus sebelum 
Tuhan dengan caranya sendiri, ketika dia 
mengundurkan diri, "Tinggalkan hamba, 
kerana aku orang berdosa" dan dengarkan 
jawaban-Nya: 'Gembalakan domba-domba-
Ku'."

Kardinal berusia 67 tahun itu adalah ang-
gota Dewan Kepausan Kardinal dan pe-
nyelaras Konsili Vatikan untuk Ekonomi.  
Sehingga tahun lalu, prelatus itu berkhid-
mat sebagai ketua persidangan uskup Jer-
man. Marx mengirim surat kepada Sri Paus 
Fransiskus pada 21 Mei yang menjelaskan 
alasannya untuk mengundurkan diri dari 
jawatannya.

Keuskupan Agung Munich dan Freising 
menerbitkan surat kardinal itu kepada Sri 
Paus dan secara peribadi mengisytiharkan 
hal ini pada 4 Jun dalam bahasa Jerman, 
Inggeris dan Itali.

Marx menulis: “Tidak diragukan lagi, ini 
adalah masa krisis bagi Gereja di Jerman. 
Sudah tentu ada banyak sebab kenapa kead-
aan terjadi - juga di luar Jerman di seluruh 

dunia - dan saya percaya tidak perlu menya-
takannya secara terperinci di sini. "

“Namun, krisis ini juga disebabkan oleh 
kegagalan kita sendiri, oleh rasa bersalah 
kita sendiri. Ini menjadi lebih nyata dan je-
las bagi saya melihat Gereja Katolik secara 
keseluruhan, tidak hanya hari ini tetapi juga 
dalam beberapa dekad yang lalu, ”ujarnya.

“Pada hakikatnya, penting bagi saya un-
tuk berkongsi tanggungjawab untuk benca-
na penderaan seksual di kalangan pemimpin 
Gereja sejak beberapa dekad yang lalu. "

Sri Paus Fransiskus, menjawab surat itu 
pada 10 Jun, pertama beliau mengucapkan 
terima kasih kepada Marx atas keberanian-
nya sebagai Kristian, yang menurut Bapa 
Suci, tidak takut memikul salib atau merasa 
rendah diri di hadapan kenyataan dosa. 

Bapa Suci juga mengatakan beliau meny-
ukai cara uskup agung mengakhiri suratnya 
di mana Marx menulis bahawa beliau "den-
gan senang hati akan terus menjadi imam 
dan uskup Gereja ini" dan bahawa dia in-
gin mendedikasikan tahun-tahun pelayanan 
berikutnya "dengan cara pastoral yang lebih 
intensif dan komited  untuk pembaharuan 
rohani Gereja . "

"Dan ini adalah jawapan saya, saudaraku 
terkasih," tulis Sri Paus. "Teruskan seperti 
yang anda usulkan, tetapi sebagai uskup 
agung Munich dan Freising." Sri Paus me-
nyedari Marx amat prihatin akan  krisis 
Gereja di Jerman. Bapa Suci mengatakan 
bahawa "seluruh Gereja berada dalam kri-
sis kerana masalah penyalahgunaan" dan 
satu-satunya jalan yang bermanfaat adalah 
"untuk menangani krisis ini secara peribadi 
dan komunal."

“Oleh itu, menurut pendapat saya, setiap 
uskup Gereja mesti memikulnya dan ber-
tanya kepada dirinya sendiri,‘ Apa yang 

harus saya lakukan dalam menghadapi 
malapetaka ini? " jelas Sri Paus Fransiskus. 

Sangti Papa menambah bahawa "mea 
culpa" yang telah ditawarkan oleh Ger-
eja dalam menghadapi kegagalan masa lalu 
harus dipraktikkan kembali hari ini.

"Kami diminta untuk melakukan refor-
masi, bukan sekadar berkata-kata tetapi be-
rani menangani krisis, berhadapan dengan 
apa sahaja realiti. Dan setiap pembaharuan 
bermula dari diri sendiri, ”tegas Bapa Suci 
Fransiskus. — CNA 

YANGON: Pertemuan antara 10 menteri 
luar Persatuan Negara-negara Asia Teng-
gara (ASEAN) dan rakan sejawat mereka 
dari China, Wang Yi diadakan pada 7 Jun di 
bandar Chongqing, China. Krisis di Myan-
mar adalah antara topik yang dibincangkan

Menteri Luar Myanmar U Wunna Maung 
Lwin menghadiri pertemuan itu, mewakili 
junta tentera yang mengambil alih kuasa 
pada 1 Februari setelah menangkap pem-
impin pro-demokrasi Aung Sang Suu Kyi 
yang akan diadili pada 14 Jun, kata pegua-
mnya. 

Dalam pertemuan itu, para menteri ASE-
AN menekankan perlunya melaksanakan 
rancangan lima perkara utama  pada akhir 
April untuk mengurangkan keganasan di 
Myanmar. Menteri Luar Singapura, Viv-

ian Balakrishnan mengatakan ASEAN "ke-
cewa" dengan "perkembangan yang sangat 
perlahan" dalam melaksanakan rancangan 
itu.

"Sayangnya, kita tahu bahawa masih ada 
orang awam yang cedera atau terbunuh. 
Tidak ada tahanan politik yang dibebaskan, 
tidak ada tanda dialog dan rundingan politik 
yang bermakna," kata  Balakrishnan.

Menteri itu kemudian mengatakan ba-
hawa ASEAN tidak berniat untuk campur 
tangan dalam urusan dalaman Myanmar 
kerana "pada akhirnya, hanya orang-orang 
yang bersama Myanmar dapat menentukan 
masa depannya."

Setelah pertemuan itu, Menteri Luar Neg-
eri Indonesia, Retno Marsudi, mengatakan 
bahawa beliau telah mengemukakan krisis 

itu semasa berbincang dengan Wang Yi, 
seraya menyatakan sokongan China kepada 
ASEAN "akan sangat dihargai".

China tidak mempunyai komen segera, 
tetapi dalam catatan Facebook Kedutaan 
Besar China di Myanmar mengatakan ba-
hawa pemerintah baru Myanmar "bersedia 
bekerjasama dengan ASEAN untuk menja-
ga kestabilan domestik Myanmar" dan mel-
aksanakan rancangan lima perkara utama.

Penentang junta tentera telah mengkritik 
pemerintah China kerana memanggil Jen-
eral Min Aung Hlaing sebagai "pemimpin 
Myanmar."

Pemerintahannya tidak diiktiraf secara 
rasmi oleh ASEAN atau mana-mana negara. 
Sementara itu, Aung San Suu Kyi kembali 
ke mahkamah pada 7 Jun. Semasa perbic-

araan, bekas kaunselor negeri dapat berbi-
cara untuk kali kedua dengan pasukan pe-
guamnya, setelah pertemuan pertama pada 
24 Mei.

Menurut akhbar tempatan The Irrawaddy, 
Suu Kyi juga meminta peguamnya untuk 
menyediakan makanan dan ubat-ubatan un-
tuk dirinya sendiri dan lapan tahanan lain.

Mahkamah bersetuju untuk mendengar 
lima daripada enam tuduhan terhadap Suu 
Kyi dalam 180 hari selepas penangkapan-
nya. Menurut salah seorang peguam pem-
impin Liga Nasional untuk Demokrasi, 
mahkamah akan mendengar bukti pendak-
waan sehingga 28 Jun, diikuti pembelaan. 
Mahkamah kemungkinan akan mengeluar-
kan keputusan pada pertengahan Ogos. — 
Asianews

ASEAN gesa Myanmar bebaskan tahanan 

Sri Paus Fransiskus bersama Kardinal Marx. 
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Cinta yang membawa anda 
selalu pulang ke rumah

Rumah lebih dari sekadar 
rumah atau tempat di peta. 
Ia adalah tempat di hati, 

tempat yang paling anda mahu-
kan pada penghujung hari. Idea 
kiasan tentang rumah tangga 
dapat membantu kita merungkai 
banyak perkara, terutamanya 
bagaimana seks berkaitan dengan 
cinta.

Seks tidak boleh hanya bersifat 
santai, semata-mata rekreasi, ses-
uatu yang tidak menyentuh jiwa. 
Seks selalu menyentuh jiwa, baik 
atau buruk. Sama ada sakramen 
atau berbahaya. Sama ada mem-
bina jiwa atau merobeknya.

Apabila ia digunakan dengan 
betul, ia menjadikan anda orang 
yang lebih baik dan apabila ia 
disalahgunakan, boleh membina-
sakan diri anda. 

Secara kiasan, apabila ia digu-
nakan dengan betul, ia akan 
membawa anda pulang; jika 
tidak, ia akan membawa anda 
keluar dari rumah. 

Seks dirancang oleh Tuhan dan 
alam untuk membawa anda 
pulang. Memang, ini bermaksud 
(secara kiasan) menjadi rumah 
anda. Sekiranya anda pulang ke 
rumah selepas melakukan hubun-
gan seks, ada sesuatu yang salah. 
In i  bukan ,  pe r t ama- tama , 
penilaian moral, tetapi antropolo-
gi atas nama jiwa.

Jiwa, seperti yang kita ketahui, 
bukanlah sebilangan tisu rohani 
yang tidak kelihatan yang melay-
ang-layang di dalam badan kita. 

Jiwa tidak dapat digambarkan 
secara imaginasi, tetapi dapat 
difahami sebagai prinsip. Seperti 
yang kita lihat dalam pandangan 
ahli falsafah oleh Aristoteles dan 
Aquinas, jiwa adalah prinsip ber-
ganda dalam diri kita. Ini adalah 
prinsip kehidupan (dari semua 
tenaga kita) dan prinsip integrasi 
(apa yang menyatukan kita).

Ini mungkin kedengaran agak 
abstrak, tetapi tidak. Sekiranya 
anda pernah hadir dengan ses-
eorang yang sedang mati, anda 
akan mengetahui saat yang tepat 
ketika jiwa meninggalkan badan. 
Bukan kerana anda melihat 
beberapa roh melayang keluar 
dari tubuh, tetapi kerana pada 
masa tubuh itu hidup, ia meru-
pakan satu organisma, dan pada 
minit ia tidak aktif, tidak bernya-
wa, mati, dan ia akan mulai teru-
rai. Jiwa membuat kita hidup dan 
jiwa membuat kita terpaku bersa-
ma.

Sekiranya ini  benar,  dan 
memang demikian, maka apa pun 
yang bermakna yang kita laku-
kan, apa sahaja yang menyentuh 
kita pada tahap mendalam, mem-
pengaruhi jiwa kita, baik api dan 
seluruh yang berkaitan dengan-
nya, melemahkannya atau men-
guatkannya. Seks tidak terkecua-
li. 

Memang, itu adalah contoh 
yang unggul. Seks sangat kuat 
dan itulah sebabnya ia tidak 
boleh dilakukan secara santai. 
Sama ada membina jiwa atau 

meruntuhkannya.
Tiga puluh tahun yang lalu, 

ketika mengajar kursus di sebe-
lah malam di kampus kolej, saya 
memberikan tugasan kepada 
pelajar saya buku karangan oleh 
Christopher de Vinck. Only the 
Heart Knows How to Find Them 
– Precious Memories for a 
Faithless Time (Hanya Hati yang 
Tahu Bagaimana Menemukannya 
- Kenangan Berharga untuk Masa 
Tanpa Kepercayaan). Karangan 
ini merupakan gambaran ringkas 
o leh  pengarang  mengena i 
kehidupannya sebagai suami dan 
bapa muda. Hubungan mereka 
hangat, tidak terlalu romantis, 
dibuat secara estetik, dan tidak 
mempunyai sentimen.

Buku itu menyatakan keindah-
an mendalam yang kuat untuk 
berkahwin, bukan atas alasan-
asalan apologetik yang memihak 
kepada mereka, tetapi hanya den-
gan berkongsi bagaimana perkah-
winan dapat membuat kediaman, 
tempat yang tenang untuk ber-

sendirian, yang dapat membawa 
ki ta  melangkaui  pencarian 
gelisah yang mengejutkan kita di 
masa baligh dan mendorong kita 
keluar dari rumah ibu bapa untuk 
mencari rumah kita sendiri. 
Perkahwinan dan tempat tidur 
perkahwinan boleh membawa 
kita pulang ke rumah.

Pada akhir semester, seorang 
pelajar kursus saya, iaitu seorang 
wanita berusia akhir 20-an, 
datang ke pejabat saya untuk 
menghantar kertas kerjanya. 
Pelajar itu membawa buku karan-
gan Vinck dan mengongsikan 
kepada saya kisah ini: Ini adalah 
buku terbaik yang pernah saya 
baca. Saya membesar tanpa didi-
kan agama dan etika yang kuat. 
Dan saya melalui kehidupan saya 
tanpa erti mendalam di wilayah-
wilayah Kanada, bertemu dengan 
beberapa orang lelaki tetapi saya 
tidak tahu apa sebenarnya yang 
saya mahu

Saya mahukan apa yang dimil-
iki oleh penulis ini! Saya mahu-
kan tempat tidur perkahwinan. 
Saya mahu seks yang membawa 
saya pulang, menjadi rumah.” 
Pandangannya sangat penting 
untuk diberi perhatian dan diim-
bas kembali, paling tidak, dalam 
budaya hari ini, di mana seks 
sering dipisahkan dari perkahwi-
nan dan rumah.

Sebelumnya, dalam pengajaran 
dan pelayanan saya, ketika saya 
masih melayani dengan orang-
orang yang lebih muda, yang 

sedang mencari erti cinta sejati, 
dan dengan siapa yang mungkin 
mereka pilih untuk berkahwin 
dan berusaha menghabiskan 
hidup mereka, persoalan ini 
sering timbul: bagaimana ses-
eorang dapat mengenali bentuk 
cinta di mana anda boleh membi-
na perkahwinan?

Ini adalah persoalan penting 
kerana cinta bukanlah perkara 
yang mudah untuk dibaca atau 
diukur. Kita boleh, dan sesung-
guhnya, jatuh cinta dengan 
semua jenis orang, malah selalu 
jatuh cinta dengan orang yang 
salah bagi kita, orang yang kita 
boleh goda atau berbulan madu 
dengan senang hati, tetapi den-
gan siapa kita t idak dapat 
berkongsi sisa hidup kita.

Apa jenis cinta yang anda 
dapat membina perkahwinan? Ia 
harus menjadi jenis cinta yang 
membawa anda pulang ke rumah. 
Anda memerlukan perasaan yang 
kuat bahawa dengan orang lain 
anda berada di rumah kerana 
perkahwinan sangat berbeza den-
gan bulan madu. Anda pulang 
dari bulan madu. Dalam perkah-
winan, anda berada di rumah.

Begitu juga dengan seks. Ia 
dimaksudkan untuk menjadi ses-
uatu yang membawa anda pulang 
dan menjadi rumah anda bukan-
nya sesuatu yang menyebabkan 
anda tidak pulang atau keluar 
d a r i  r u m a h .  –  H a k c i p t a 
Terpelihara 1999-2021 @ Fr 
Ron Rolheiser  

“Orang yang tidak sabar, 
selalu rugi.” Lihat saja di 

dalam surat khabar, betapa ban-
yak orang menjadi papa kedana 
akibat ingin kaya dengan cepat 
tanpa bersusah payah memeras 
otak dan tenaga agar mendapat-
kan harta kekayaan. 

Mereka lebih suka melabur 
melalui pelaburan-pelaburan 
yang disebut pelaburan skim 
cepat kaya, yang menawarkan 
pendapatan yang berlipat ganda 
jumlahnya dalam masa yang 
sangat singkat. 

Tetapi seperti yang kita keta-
hui, itu semua adalah tipu bela-
ka. Maka ramailah orang kita 
yang duhulunya selalu terseny-
um riang walaupun tidak mem-
punyai wang yang banyak, tetapi 
s e k a r a n g  s u d a h  b e r m u k a 
murung dan selalu kelihatan ber-
cakap-cakap sendiri dan ketawa 
tidak tentu pasal.

Perumpamaan tentang benih 
dalam Injil pada hari Minggu 
ini, bertujuan sebagai bahan 
renungan kita. Yesus menghara-
pkan kita untuk sentiasa bersa-
bar dan jangan terlalu tergesa-
gesa untuk mendapatkan hasil 
dengan segera, sebab itu bukan-

lah tugas kita. Seperti kata hik-
mat yang berbunyi: “Manusia 
berusaha tetapi Tuhanlah yang 
menentukannya!” maka tugas 
kita seperti adalah seperti dalam 
perumpamaan dalam Injil, yang 
menaburkan benih ke tanah. 
Kemudian benih tersebut tum-
buh menjadi pohon yang meng-
hasilkan buah untuk dimakan 
oleh manusia.

Proses pertumbuhan benih 
tersebut hingga berbuah terjadi 
ketika kita yang menanamnya 
melakukan tugas-tugas yang 
lain, hari demi hari, bulan demi 
bulan dan begitulah seterusnya. 
Maka kita tidak boleh menuntut 
jasa atas proses pertumbuhan 
benih tersebut.

Sebab, benih tersebut tumbuh 
atas kekuatannya sendiri bukan 
kita. Perkara ini mengingatkan 
kita akan isi surat Paulus kepada 
umat di Korintus yang berbunyi: 
“Aku menanam, Apolos meny-
iram, tetapi Tuhan yang mem-
beri pertumbuhan. Kerana itu 
yang penting bukanlah yang 
menanam atau yang menyiram, 
melainkan Tuhan yang memberi 
pertumbuhan” (1Kor 3:6-7).

Pada zaman ini memang ban-

yak orang suka mencari hasil 
yang segera. Dengan berbuat 
demikian mereka bukan hanya 
memberi banyak tekanan pada 
dirinya sendiri, tetapi juga mem-
buat orang lain tertekan akibat 
daripada sikap atau gaya hidup 
kita yang serba tertekan itu. 

Misalnya, ibu bapa yang 
memaksa anak-anak mereka 
yang masih kecil dan belum 
cukup umur pergi ke sekolah, 
sehingga mereka terlepas daripa-
da menikmati masa kanak-kanak 
mereka. 

Selepas belajar di sekolah, ser-
ing kali ibu bapa menyuruh 
mereka mengikuti kelas tamba-
han, kelas muzik, tarian komput-
er dan pelbagai lagi. Seakan-
akan ibu bapa memaksa anak-
anak mereka menjadi cepat 
dewasa tanpa melalui zaman 
kegembiraan kanak-kanak mere-
ka.

Dalam segala kegiatan kehidu-
pan kita, Tuhan mahu agar kita 
sentiasa bersabar. Bersabar 
bukan bererti kita tidak boleh 
membuat rancangan masa hada-
pan. Seandainya anda mahu 
menjadi seorang ‘getahwan,’ dan 
tahu bahawa getah itu baru 

boleh ditoreh enam tahun kemu-
dian, tanamlah sekarang juga, 
pasti enam tahun kemudian atau 
lebih awal dari itu, anda meme-
tik hasilnya. 

Seandainya anda seorang pela-
jar dan mahu memiliki segulung 
ijazah kedoktoran, dan anda tahu 
untuk mendapatkannya memer-
lukan masa belajar di universiti 
sekurang-kurangnya lima tahun, 
dafarkan diri anda di universiti 
yang berkenaan dan belajarlah 
dengan rajin-rajin nescaya lima 
tahun yang akan datang, anda 
m e n c a p a i  i m p i a n  a n d a . 
Percayalah!

Apa pun yang kita usahakan, 
sekali kita telah memulakan 
sesuatu, maka kita perlukan kes-
abaran tentang keinginan untuk 
berjaya. 

Sebab, hanya Tuhan sahaja 
yang berhak untuk menentukan 

keberhasilan usaha kita. Tuhan 
mahu agar kita sentiasa sabar, 
tabah dan tidak mudah berputus 
asa, tetapi tetap hidup di dalam 
pengharapan sebab segala usaha 
kita yang pada mulanya keliha-
tan sungguh sederhana itu, suatu 
hari nanti akan menghasilkan 
sesuatu yang berlipat ganda 
secara tidak kita sedari.

Yesus sendiri telah memula-
kan projek komuniti-Nya yang 
kecil, terdiri hanya beberapa 
orang murid. 

Tetapi dengan tekun dan sabar, 
walaupun menghadapi pelbagai 
cabaran untuk melatih mereka 
selama tiga tahun sampai mere-
ka siap pergi ke seluruh dunia 
untuk mewartakan Khabar 
Gembira-Nya, dan menjadikan 
bangsa-bangsa sedunia murid-
murid-Nya yang sejati. — san-
tapan rohani 

HARI MINGGU BIASA KE-11 
TAHUN B

YEHEZKIEL.17:22-24; 
2 KORINTUS . 5:6-10; 

INJIL MARKUS MRK. 4:26-34

Kita menanam...Tuhan yang menumbuhkannya
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Adakah anda 
mempunyai 
persoalan 

agama, Kitab 
Suci atau ajaran 

Gereja?

Hantarkan               
soalan anda ke:
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5, Jalan 

Robertson, 
50150

Kuala Lumpur
ATAU
Email: 

editor@herald.com.
my 

Tanya
Jawab Soalan: Siapakah istri Kain? Jika Habel 

dibunuh, bukankah hanya ada Adam, Hawa, 
dan Kain? Mungkinkah ada anak perempuan 
Adam yang tidak disebutkan dalam Kitab Suci? 
Mengapa tidak disebutkan keturunan Habel?

Jawaban: Pertama, perlu kita pegang terlebih 
dahulu bahawa Kitab Suci itu bukanlah laporan 
sejarah tentang peristiwa masa lalu, tetapi buku 
iman yang hendak mengajarkan butir-butir ajaran 
iman, namun data dan fakta tidak diabaikan begitu 
saja. 

Kisah Penciptaan Adam dan Hawa (Kej 1-3) 
dan kisah Kain dan Habel (Kej 4:1-16) juga 
bukanlah laporan sejarah. Pertanyaan tentang 
isteri Kain mengalir dari pandangan bahawa 
kisah-kisah ini adalah laporan sejarah. Kekeliruan 
pandangan ini akan terbukti secara jelas kalau kita 
menganalisa Kej 4:1-16 secara lebih cermat. 

Kedua, segera sesudah penciptaan manusia per-
tama, tidak mungkin pada masa awal manusia 
langsung mempunyai pekerjaan sebagai “gemba-
la” dan “petani”(4:2). 

Pekerjaan ni merujuk pada masa yang kemudi-
an; gembala sekitar 10,000 tahun sebelum Masehi 
(SM), dan petani sekitar 8000 tahun SM. 
Persembahan lemak dari anak sulung kambing 
dombanya oleh Habel (4:4) berasal dari ribuan 
tahun kemudian di Gunung Sinai, iaitu ketika 

Tuhan memerintahkan Musa mempersembahkan 
kepada-Nya anak sulung kawanan dombanya (Kel 
34:19) dan lemak dari lembu dan domba.

Tidak mungkin pada awal sudah dibezakan 
antara padang dan yang bukan padang. Dikatakan 
Kain mengundang Habel pergi ke padang (4:8). 
Hal ini menyiratkan bahawa sudah ada pembe-
zaan antara ladang dan tempat tinggal.

Ketakutan Kain akan pembalasan orang lain ter-
hadap tindak kejahatannya (4:14) tidak dapat 
dimengerti jika diandaikan tidak ada orang lain, 
selain Adam, Hawa, dan Kain. Tidak mungkin 
bahawa pembalasan akan datang dari keturunan 
Habel. Fakta bahawa tidak ada senarai keturunan 
Habel, harus ditafsirkan bahawa Habel dibunuh 
pada usia muda, sehingga tidak mempunyai ketu-
runan.

Pertanyaan paling besar ialah siapa yang menja-
di isteri Kain (4:17)? Tidak mungkin Hawa, kera-
na Hawa tetap menjadi isteri Adam yang kemudi-
an memiliki anak lagi yang bernama Set (4:25). 

Boleh jadi Adam juga mempunyai anak perem-
puan yang tidak disebutkan, kerana pada waktu 
tiu, adalah lazim hanya menyebut anak lelaki. 
Tetapi jika Kain berkahwin dengan saudarinya 
sendiri, pasti hal ini dikatakan secara eksplisit. 
Sangat mungkin Kain berkahwin dengan peremp-
uan lain di luar keluarga Adam. Ini mengandaikan 
ada poligenisme.

Ketiga, bagaimana menafsirkan Kej 4:1-16? 
Para ahli Kitab Suci mengatakan bahawa kisah 
Adam dan Hawa dan juga kisah Kain dan Habel 
semula adalah kisah-kisah rakyat yang terpisah. 
Pada zaman Raja Salomo, kisah tentang Kain 
dimodifikasi dan ditempelkan ke kisah Adam dan 
Hawa. 

Tujuan utama Kejadian 3 dan Kejadian 4 sangat 
berdekatan, iaitu menjelaskan kemunculan keja-
hatan, kesengsaraan, dan susah-payah di dunia ini 
sebagai akibat dosa, iaitu kerosakan relasi antara 
manusia dengan Tuhan (Kej 3), dan antara manu-
sia dengan sesama (Kej 4). Kejahatan bertambah 
ketika kita menyalahi sesama kita.

Di samping itu, Kej 4:1-16 juga hendak menga-
jarkan bahawa umat manusia adalah bersaudara, 
maka harus dihormati. Butir ajaran ini sangat 
ditonjolkan melalui hubungan persaudaraan antara 
Kain dan Habel. 

Dalam petikan sesingkat itu, rujukan kepada 
“adik” dilakukan sebanyak tujuh kali . 
Menghormati orang lain sama seperti menghor-
mati Tuhan. Menghormati Tuhan dan menghor-
mati sesama adalah dua kewajiban yang harus 
menyatu. 

Kedua-duanya harus dilakukan secara bersama, 
yang satu dilakukan tanpa mengabaikan yang lain 
(bdk. Luk 10:25-37). — Father Petrus Maria 
Handoko CM, hidupkatolik.com 

Siapa isteri Kain?
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KUCHING: Sekumpulan guru Katolik tel-
ah berhimpun atas  talian pada 1 Mei 2021 
untuk berbahagi pengalaman mencabar 
mereka semasa musim pandemik, yang 
kini sudah memasuki tahun kedua.

Semakin banyak kes positif COVID-19 
sedang berlaku di Malaysia yang me-
nyebabkan ramai orang berasa tertekan. 

“Dengan berbahagi, ia membantu  orang 
lain untuk menyedari bahawa mereka 
menghadapi isu-isu yang sama dan mereka 
tidak keseorangan. 

"Dengan berbahagi, kita juga merasa 
disokong oleh satu sama lain. Inilah matla-
mat rekoleksi secara maya ini," jelas Father 
Francis Lim, SJ, selaku Pengetua Sekolah 
Menengah Swasta St Joseph yang menjadi 
fasilitator rekoleksi dan sesi perkongsian. 

"Diharapkan melalui sesi ini, guru-guru 
dapat melihat ke depan dengan harapan di 
tengah-tengah kesibukan mereka mengajar 
di sekolah, sama ada atas talian mahupun 
fizikal, dan dalam masa yang sama, dise-
lubungi kebimbangan dijangkiti virus.”

Para peserta menyertai rekoleksi ini den-

gan pelbagai perasaan seperti perasaan 
positif seperti rasa syukur, keterbukaan 
fikiran, ketenangan, dan sebagainya. 

Pada waktu yang sama, terdapat juga 
perasaan negatif seperti keresahan, kebim-
bangan, kekhuatiran, dan sebagainya.

Fr Francis mengongsikan kepada para 
peserta tentang kaedah ‘Ignatian Examen’, 
yang boleh menjadi sarana berguna untuk 
membantu guru-guru mencari Tuhan di 
tengah-tengah kesibukan harian mereka. 

‘Examen’ ini memerlukan amalan har-
ian untuk melatih diri kita mencari Tuhan 
dalam semua perkara. Lama kelamaan kita 
boleh menjadi lebih bagus.

“Kita memerlukan kehidupan yang lebih 
holistik dan seimbang pada waktu pande-
mik. Examen membantu kesihatan mental 
yang lebih baik. Ia membantu pola pe-
mikiran menjadi lebih positif. 

Pada waktu yang sama, ia juga adalah 
doa untuk berbual dengan Tuhan dalam 
kelaziman hidup kita serta mengeratkan 
lagi hubungan peribadi kita dengan Tuhan 
yang sangat dekat dengan setiap daripada 
kita,” kata Fr Francis.

‘Google Meet Breakout Rooms’ telah 
digunakan sebagai platform bagi acara 
ini yang dianjurkan oleh Perkumpu-
lan Guru-Guru Katolik Sarawak. —                                                  
Today’s Catholic

Kekitaan FM, segalanya untuk 
penginjilan 
KENINGAU: Pada 31 Mei yang lalu, krew 
dan penyampai Radio Online Kekitaan FM
mengambil kesempatan untuk berkumpul 
bersama untuk meraikan Ulang Tahun ke-8 
bulan penubuhannya. 

Selain krew dan penyampai, turut hadir 
memeriahkan keraian tersebut adalah Bapa 
Uskup Cornelius Piong dan para paderi 
yang melayani di Katedral St.Francis Xavier 
Keningau.

Dalam ucapannya, Uskup Cornelius me-
nyeru semua krew dan penyampai terus 
memperbaiki kualiti pelayanan dan cara 
penyampaian mereka meskipun Radio On-
line telah mengecapi pelbagai kejayaan. 
Selama lapan bulan ini, Kekitaan FM telah 
mengumpul lebih dari 20,000 pengikut dan 

ribuan tontonan di media sosial. 
Prelatus itu menambah, pentingnya pen-

yampaian pelbagai maklumat rohani di 
Kekitaan FM bagi menghibur umat yang 
terbelenggu kesukaran hidup semasa pande-
mik dan kawalan pergerakan ini.

Pengurus Kekitaan FM, Sdra Didiroy 
Joneh pula mengucapkan syabas kepada 
krew dan penyampai. Beliau juga terke-
jut dengan keupayaan semua krew dan 
penyampai yang begitu cepat berkembang 
meskipun tidak mempunyai asas sekalipun 
dalam media penyampaian radio sebelum 
ini.

Meskipun keraian kali ini cukup seder-
hana berbanding sebelum ini, namun acara 
seperti bertukar-tukar hadiah dan makan 

bersama masih mampu diadakan. 
Dalam keraian ini juga, turut diraikan Ul-

ang Tahun Pentahbisan Father Bonaventure 
Unting yang ke-20. — Juanis bin Marcus

Rekoleksi guru Katolik ‘ringankan’ tekanan pada musim pandemik 
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Sahabat kecil Yesus
Ada TIGA perkataan tersembunyi pada 
gambar di bawah. Bulatkan perkataan-
perkataan tersebut. 

 "Ya TUHAN, semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau 
kuat, ya TUHAN, dan kesetiaan-Mu ada di sekeliling-Mu.

Engkaulah Tuhanku, 
tidak ada yang baik 

bagiku  selain Engkau!
(Mazmur 16:2) 

Lengkapkan dan warnakan                 
gambar di bawah. 

Hello adik-adik,

Apa khabar? Dalam pem-
bacaan Injil hari Minggu 
ini, Yesus mengatakan ba-
hawa kerajaan Tuhan itu 
seumpama seseorang yang 
menabur benih. 
Benih yang tumbuh subur, 

berakar kuat dan meng-
hasilkan buah pasti dapat 
memberikan makanan dan 
kesejahteraan kepada ma-
nusia dan planet kita.
Seperti yang kita tahu, 

tumbuh-tumbuhan di du-
nia ini amat penting dalam 
membekalkan makanan, 
udara bersih dan untuk 
kesihatan kita.
Adik-adik, kita adalah 

umpama benih yang ditabur 

oleh Tuhan di dunia ini. 
Tuhan tidak 'menabur' kita 
begitu sahaja sebaliknya 
Dia menjaga, melindungi, 
mengasihi dan sentiasa 
bersama dengan kita dalam 
proses 'pertumbuhan' kita 
menjadi tumbuhan yang 
berakar kuat dan mengelu-
arkan hasil yang berlimpah.
Meskipun pada musim PKP 

ini menghalang kita untuk 
ke Gereja, tetapi teruskan 
mengikuti Misa Kudus on-
line, tekun berdoa, mem-
baca Alkitab dan berbuat 
kebaikan kerana ini dapat 
membantu kita menguatkan 
akar iman kita.

Salam Sayang
Auntie Melly 

Bantu kanak-kanak ini 
menanam biji sesawinya agar 
menjadi pohon yang kuat. 

Mari Mewarna 

KERAJAAN   BENIH TANAH
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KOTA KINABALU: Seramai 2,594 
belia daripada tiga keuskupan telah 
mendaftar untuk menyertai program 
Virtual SYD5 yang akan berlangsung 
pada 19-23 Julai 2021; 1,464 peserta 
dari Keukupan Agung Kota Kinabalu, 
674 peserta dari Keuskupan Ken-
ingau, 430 peserta dari Keuskupan 
Sandakan dan tujuh peserta daripa-
da diosis luar iaitu Kuching dan Miri, 
Sarawak. 

SYD5 akan turut disertai oleh 171 
orang penganjur Main Organizing 
Team (MOT) dan Sub-MOT menjadi-
kan jumlah keseluruhan penyertaan 
melebihi 2700 orang. Daripada jumlah 
penyertaan ini, seramai 16 penyertaan 
adalah dari kalangan paderi dan reli-
gius.

Walaupun penganjuran SYD5 di-
adakan secara virtual, namun melihat 
kepada jumlah penyertaan belia yang 
telah mendaftar cukup memberi gam-
baran bahawa para belia di seluruh 
Sabah sangat merindui dan menanti-
kan program yang penting ini.

Sabah Youth Day merupakan salah 
satu acara gereja untuk semua belia 
Katolik di Sabah sejak tahun 2004. 

Bagaimanapun, penganjuran kali 
kelima yang sepatutnya berlangsung 
pada Ogos tahun lalu terpaksa ditun-

da akibat pandemik COVID-19 yang 
melanda dunia.

Dengan mengekalkan tema “Aku 
ini adalah hamba Tuhan, terjadilah 
padaku menurut perkataanmu” (Luk 
1:38), para penganjur belajar daripa-
da Bonda Maria untuk tetap berserah 
kepada Tuhan dan mengatakan "ya" 
pada kehendak-Nya dalam apapun 
keadaan hidup ini.

Penganjuran kali ini diadakan dalam 
norma baharu di mana semua peserta 
akan mengikuti program SYD5 dari 
tempat masing-masing secara ‘online’ 

dengan menggunakan komputer riba 
atau telefon mudah alih.

Persiapan program SYD5 kini se-
dang rancak dijalankan. Walaupun 
sangat terikat dengan SOP norma ba-
haru namun semangat para belia be-
gitu berkobar-kobar terutamanya yang 
terlibat dalam sesi mahu pun yang 
akan memberikan persembahan untuk 
acara-acara khas SYD5.

Pandemik COVID-19 tidak mema-
tahkan semangat dan iman para be-
lia dan penganjur untuk meneruskan 
segala persiapan walaupun sangat 

terikat dengan SOP yang ketat.
Perjalanan program virtual SYD5 

(V-SYD5) akan dijalankan pada waktu 
malam sahaja bermula pada jam 5.30 
petang hingga jam 9.00 malam sepan-
jang lima hari tersebut. 

Beberapa sesi akan dijalankan mela-
lui aplikasi Zoom yang tertutup kepada 
para peserta yang berdaftar sahaja.

Nantikan SYD5 secara virtual dan la-
yari website www.sabahcatholicyouth.
com untuk rujukan link Facebook dan 
Youtube.— Pejabat Belia Keuskupan 
Agung Kota Kinabalu

Sekumpulan belia menamakan kumpulan 
mereka, "Alive In Christ" (Hidup di dalam 

Kristus) yang lahir daripada  spiritualiti Komu-
niti Katolik Shalom (Shalom Catholic Commu-
nity). 

Ahli-ahli kumpulan ini terdiri daripada 
kaum muda antarabangsa, dari lima benua 
termasuk di negara-negara di mana Kristian 
merupakan penganut minoriti. 

Meskipun mereka cuma bertemu secara 
maya, namun hasil dari pertemuan itu sama 
seperti pertemuan fizikal. Ramai yang men-
galami perubahan rohani dan sikap selepas 
mengikuti pertemuan atas talian.

Pertemuan dan kumpulan maya ini diwu-
judkan atas tujuan mengalami Peribadi (Kris-
tus) yang telah bangkit selepas wafat di kayu 
Salib. 

Sebilangan besar anggota kumpulan ini 
adalah hasil penginjilan melalui media so-
sial. Orang-orang muda dalam kumpulan ini 
mendapat peluang untuk lebih dekat dengan 
Gereja, mencari panggilan hidup mereka dan 
menjalani serta menghidupi pengalaman per-

saudaraan antarabangsa.
Kumpulan "Hidup dalam Kristus" - Apa 

yang kami lakukan? 
Seminggu sekali, setiap kumpulan (dalam 

bahasa Inggeris, Itali dan Sepanyol) bertemu 
di dalam kumpulan bahasa mereka untuk 
berdoa dan mengambil bahagian dalam for-
masi, mengajukan soalan, dan berkongsi pen-
galaman. Mereka bertemu dalam masa dua 
jam melalui aplikasi  Zoom. 

Di samping itu, setiap orang muda digalak-

kan untuk: melakukan renungan kitab suci ha-
rian mereka secara peribadi  (melalui kaedah 
Lectio Divina). Pada setiap bulan, jika mereka 
mahu, mereka boleh mendapatkan bimbin-
gan peribadi dari anggota Komuniti Katolik 
Shalom yang terpilih untuk berjalan bersama 
mereka di dalam iman. 

Semua anggota dipanggil untuk menjadi 
protagonis penginjilan melalui pelayanan 
yang dipercayakan kepada mereka.

"Komputer riba dan telefon pintar kami tel-
ah menjadi alat yang membimbing kami un-
tuk berhubung dengan Tuhan dan satu sama 
lain dengan cara yang baru."

Kumpulan ini percaya bahawa Tuhan mem-
inta mereka untuk menyelam lebih dalam lagi 
dan hidup dengan cara yang lebih menonjol di 
dunia besar ini: Dunia digital. 

Idea untuk mempromosikan laman web 
baru ini adalah dengan membuka pintu Ger-
eja lebih lebar lagi, menunjukkan wajah Ger-
eja yang lebih muda melalui saluran komuni-
kasi di mana terdapat artikel, berita, kesaksian 
iman dari seluruh dunia, video dan wawan-

cara. Ahli teologi muda akan menulis renun-
gan Injil dan satu bentuk interaksi akan diatur 
melalui blog. Ideanya adalah bahawa media 
ini bukan hanya sebagai alat penyaluran mak-
lumat, tetapi juga untuk pengalaman iman.

Kami juga akan membincangkan kepent-
ingan Lectio Divina, bimbingan peribadi dan 
bagaimana caranya untuk melakukan misi. 
Oleh itu, orang-orang muda akan dijemput 
untuk berhijrah dari pertemuan maya ke per-
jumpaan peribadi, pergi melakukan misi, pro-
gram kesukarelawanan, mengambil bahagian 
dalam acara antarabangsa, seperti perkhe-
mahan, Hari Belia Sedunia, pelbagai festival 
yang dianjurkan oleh komuniti, pergerakan, 
dan banyak lagi.

Kumpulan ini terbuka untuk mereka yang 
ingin mengambil bahagian dan sesiapa sa-
haja yang berminat dapat menjemput rakan 
mereka.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 
inisiatif ini, sila hubungi aliveinchrist@com-
shalom.org

 Instagram: alivesinchrist.sh

2,584 belia teruja sertai 
SYD-5 secara virtual 

Tuhan memanggil anda di dunia maya 
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Paderi harus mampu tertawa, 
menangis dan hidup bersama umat

Takhta Suci anjur doa khusus 
untuk Tanah Suci, Myanmar 
ROMA: Paus Fransiskus, melalui 
Tweet, 8 Jun mengundang semua 
umat dari semua agama untuk ber-
gabung dalam doa untuk perdama-
ian: 

Pada hari itu, tepat jam 1.00 pe-
tang, Aksi Katolik Internasional 
menyeru umat untuk mendedikasi-
kan satu minit untuk perdamaian 
menurut tradisi agama masing-
masing.

“Mari kita berdoa secara khusus 
untuk Tanah Suci dan untuk My-
anmar” demikian tweet dari Sri 
Paus Fransiskus pada pagi Selasa. 
Sri Paus  mengingatkan inisiatif itu 
ketika memimpin doa Angelus,  6 
Mei. 

Ketika menerima pesan itu den-
gan rasa terima kasih, Setiausaha 
Agung Federasi Internasional Aksi 
Katolik, Maria Grazia Tebaldi, 
mengatakan, Sri Paus Fransiskus 

meminta semua umat beriman men-
jadi seniman perdamaian dalam ke-
hidupan sehari-hari mereka. 

Dalam wawancara dengan Vati-
can News, Tebaldi menjelaskan 
“Acara ini dirayakan untuk pertama 
kalinya tahun 2014 dan sejak itu, 
setiap 8 Jun, di setiap benua kami 
berdoa untuk perdamaian di Tanah 
Suci.” 

Pada tahun ini, “di hati masing-
masing juga akan ada perhatian 

khusus untuk Myanmar.” 
Imbauan itu ditujukan kepada 

semua orang, ertinya semua orang 
dapat beribadah di rumah, di tem-
pat kerja, di mana pun mereka be-
rada.

Mengenai waktu, Tebaldi meny-
impulkan, garis masa yang ditetap-
kan ialah jam 13.00 atau 1.00 pe-
tang di negara masing-masing dan 
akan bermula di Filipia, secara on-
line. — media Vatikan

China batal pentahbisan 
imamat bagi diakon 
pernah sertai WYD 

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
mengingatkan para paderi untuk 
selalu menjadi “gembala berbau 
domba,” menjadi paderi yang me-
mersatukan dan bersatu erat dengan 
umat. Bapa Suci berkata demikian 
semasa bertemu dengan sekumpu-
lan paderi berasal Perancis yang 
sedang belajar di Roma.

Sri Paus mendesak para paderi 
tersebut untuk selalu memahami 
dan mendengar situasi umat mere-
ka serta harus mampu hidup, ter-
tawa dan menangis bersama umat.

“Paderi yang mengasingkan diri 
daripada umat Tuhan, bukanlah pa-
deri Katolik,” kata Sri Paus dalam 
pertemuan  pada 7 Jun itu.

“Para paderi yang bersikap ‘su-
perman’ akan berakhir dengan bu-
ruk,” kata Sri Paus . “Paderi yang 
rapuh, yang mengetahui kelema-
hannya dan mengakui serta berbi-
cara tentang hal ini dengan Tuhan, 
dia akan baik-baik saja,” tambahn-

ya.
“Bebaskan diri anda daripada 

idea-idea yang telah terbentuk se-
belum anda dibentuk menjadi pade-
ri, tinggalkan keangkuhan, kepent-
ingan diri dan tempatkan Tuhan 
dan orang lain pada pusat perhatian 
anda setiap hari,” ujar Sri Paus .

Prelatus itu juga memperingatkan 
para paderi agar tidak menempat-
kan identiti mereka sebagai “intele-
ktual” sebaliknya lebih menggu-
nakan identiti sebagai “gembala” 
yang rendah hati, lemah lembut dan 
akrab dengan “domba-dombanya”. 

Menyentuh tentang budaya ke-
hidupan masyarakat, Bapa Suci 
menyebut godaan untuk bergosip 
atau terdorong membentuk kum-
pulan tertutup di mana kedua-dua 
sikap itu merosakkan persaudaraan. 

“Semoga kalian selalu menerima 
satu sama lain dan sebagai ‘hadiah’ 
kepada orang lain dalam mewu-
judkan perdamaian dan memupuk 

iman di kalangan umat”  katanya.
 “Dalam persaudaraan yang 

hidup dalam kebenaran, dalam 
hubungan yang tulus dan dalam 
kehidupan penuh doa, kita dapat 
membentuk komuniti di mana kita 

dapat menghirup udara sukacita 
dan kelembutan.”

“Paderi adalah seorang menye-
barkan cita rasa Tuhan di sekelil-
ingnya dan membawa harapan ke 
hati yang gelisah dalam terang In-

jil,” tegas Sangti Papa. 
Sri Paus Fransiskus mendorong 

para paderi muda agar tidak takut 
mengimpikan sebuah Gereja yang 
sepenuhnya melayani anggotanya 
dan dunia, kerana masing-masing 
mereka memberikan sumbangan. 

“Jangan takut untuk mengambil 
risiko, untuk maju kerana anda da-
pat melakukan segalanya bersama 
Kristus yang memberi anda kekua-
tan,” katanya.

“Bersama Kristus, anda dapat 
menjadi rasul sukacita, menum-
buhkan rasa syukur dalam diri anda 
demi melayani saudara-saudari dan 
Gereja.”

“Paderi yang tidak punya selera 
humor, suka bersendirian – ada 
yang tidak kena di sini. Tirulah 
para paderi hebat yang mudah ter-
tawa dan tanamkan di dalam dirimu 
rasa syukur kerana dapat melayani 
saudara-saudarimu dan Gereja.” — 
media Vatikan

MANILA: Sri Paus Fransiskus 
menetapkan Uskup Agung Adolfo 
Tito Yllana dari Filipina sebagai 
nunsius apostolik baru untuk Is-
rael dan Cyprus pada 3 Jun.

Uskup agung berusia 73 itu juga 
dilantik sebagai delegasi apostolik 
untuk Yerusalem dan Palestin.

Sebelum ini, prelatus itu telah 
melayani sebagai nunsius aposto-
lik untuk Australia sejak 2015.

Uskup Agung Yllana akan 
menggantikan Uskup Agung Leo-
poldo Girelli yang telah dilantik 
sebagai nunsius apostolik untuk 
India pada bulan Mac lalu. 

Lahir selatan Manila, pada 6 
Februari 1948, Uskup Agung 
Yllana ditahbis menjadi paderi 
Keuskupan Agung Caceres pada 

19 Mac 1972.
Beliau kemudian melanjutkan 

pengajian dan mendapat gelaran 
doktor dalam hukum sivil dan 
kanonik serta pernah menyertai  
Akademi Gerejawi, sekolah diplo-
masi Takhta Suci.

Setelah itu beliau menyertai 
diplomatik Takhta Suci, dan diu-

tus untuk melayani di Perwakilan 
Kepausan di Ghana, Sri Lanka, 
Turki, Lebanon, Hungary dan Tai-
wan.

Pada bulan Disember 2001, 
Sri Paus  (Sto) Yohanes Paulus II 
mengangkat Uskup Agung Yllana 
menjadi nunsius apostolik untuk 
Papua New Guinea dan mentah-
biskannya sebagai uskup pada 6 
Januari 2002 di Basilika St. Petrus. 
Kemudian beliau ditetapkan seba-
gai ketua nunsiatur di Kepulauan 
Solomon.

Tahun 2006, Sri Paus Benedik-
tus XVI melantiknya menjadi nun-
sius apostolik untuk Pakistan dan 
kemudian nunsius apostolik untuk 
Republik Demokratik Kongo pada 
tahun 2010. — LiCASnews.com

SHANGHAI: Keuskupan Shang-
hai di China mentahbis empat pa-
deri baru pada 5 Jun. Seharusnya 
lima orang diakon ditahbis sebagai 
paderi pada hari tersebut namun 
pemerintah tidak merestui pentah-
bisan paderi salah seorang diakon 
kerana beliau pernah menyertai 
perayaan Hari Belia Sedunia tahun 
2016 di Poland. 

Pentahbisan Imamat Diakon 
Yang Dongdong, 34, yang sehari 
sebelumnya ditahbiskan menjadi 
diakon bersama empat calon pade-
ri lainnya. Pentahbisan imamatnya 
dibatalkan oleh kerajaan China 
dengan alasan lima tahun lalu, be-
liau pernah mengikuti Hari Belia 
Sedunia (WYD) di Poland. 

“Kerajaan China menolak pen-
tahbisan imamat itu hanya kerana 
beliau menyertai Hari Belia Sedu-
nia,” kata seorang sumber yang di-
petik dari laman web berita online 
AsiaNews.

“Dia hanya pergi untuk bertemu 
dengan orang muda Katolik dari 
seluruh dunia dan Sri Paus  Fran-
siskus,” kata sumber itu.

“Maka di China ‘dosa’ itu ada 
hubungannya dengan Sri Paus dan 
dengan seluruh Gereja di dunia,” 
ujar sumber itu lagi. 

Para paderi yang tetap ditahbis-
kan adalah Giovanni Ning Yong-

wang, 30, dari Baotou (Mongo-
lia Dalam), Giovanni Zhou Jia, 
34, dari Bayanzhuoer (Mongolia 
Dalam), Matteo Mi Jizhou, 29, dari 
Xingtai (Hebei), dan Francesco Wu 
Shun, 31, dari Jinzhong (Shanxi).

Sementara diakon Yang Dong-
dong, yang pentahbisan imamatnya 
ditolak oleh kerajaan, berasal dari 
Nantiangong (Lucheng, Shanxi).

Pentahbisan imamat itu diadakan 
di Katedral St. Ignatius di Xujiahui 
dan dipimpin oleh Uskup Giuseppe 
Shen Bin, wakil presiden Dewan 
Uskup dan Asosiasi Patriotik.

Uskup Shen Bin dari Keuskupan 
Haimen (Jiangsu) adalah seorang 
kardinal yang diakui oleh Takhta 
Suci dan pemerintah China sejak 
ditahbis pada tahun 2010.

Uskup Taddeo Ma Daqin dari 
Shanghai tidak menghadiri per-
ayaan itu. Prelatus itu telah men-
gundurkan diri dari Asosiasi Patri-
otik pada 2012 dan kini berada di 
bawah tahanan rumah di seminari 
Sheshan.

Prelatus itu dilarang berhubun-
gan dengan umat awam dan dila-
rang menjalankan fungsi-fungsi 
episkopalnya.

Acara tahbisan hanya dihadiri 
oleh segelintir orang kerana pem-
batasan kesihatan yang ketat. — 
LiCASnews.com 

Bapa Suci lantik uskup asal Filipina 
sebagai nunsius untuk Israel dan Cyprus



Ekaristi: Kekuatan 
cinta yang 
dipecah-pecahkan
TAKHTA SUCI: Pada hari umat Ka-
tolik di Itali dan negara-negara lain 
merayakan Hari Raya Tubuh dan 
Darah Kristus atau Corpus Christi, 
Sri Paus Fransiskus menyampaikan 
renungan hadiah Sakramen Eka-
risti dan mengajak umat beriman 
membuat hadiah atau kurnia kepada 
sesama, hadiah atau kurnia dari ke-
hidupan sendiri, seperti yang Yesus 
lakukan.

Berbicara pada penziarah yang 
berkumpul di Dataran Santo Petrus 
untuk Angelus, 6 Jun, dan kepada 
semua orang yang mengikuti mela-
lui media, Sri Paus  menyampaikan 
renungan kisah Perjamuan Terakhir 
sebagaimana diceritakan dalam Injil 
Markus (Mrk 14:12-16, 22-26).

“Perkataan dan gerak tubuh Tuhan 
menyentuh hati kita: Dia mengambil 
roti di tangan-Nya, mengucapkan 
berkat, memecah-mecahkannya dan 
memberinya kepada para murid, 
dengan berkata: Ambillah, inilah 
tubuh-Ku,” kata Sri Paus.

Dengan sangat sederhana, lanjut 
Sri Paus, Yesus dengan rendah hati 
memberi kita sakramen terbesar, 
memberi dan berbahagi.

Dengan menjelaskan itu pada 
puncak hidup-Nya, Yesus “tidak 
membahagikan roti berlimpah untuk 
memberi makan orang ramai, tetapi 
Dia memecah-mecahkan diri-Nya 

pada perjamuan Paskah bersama 
para murid,” dan Ia menunjukkan 
kepada kita bahawa tujuan hidup 
terletak dalam memberi diri sendiri, 
bahawa “hal terbesar adalah mel-
ayani.”

Ketika merenungkan bagaimana 
menemui kebesaran Tuhan dalam 
sepotong roti, “dalam kerapuhan 
yang meluap dengan cinta dan ber-
bahagi, Sri Paus  menekankan erti  
kata Kerapuhan dengan menjelas-
kan bahawa pada perjamuan tera-
khir “Yesus menjadi rapuh seperti 
roti yang terbelah-belah dan hancur. 
Tetapi kekuatan-Nya justeru terletak 
di dalamnya.”

“Dalam Ekaristi, kerapuhan ada-
lah kekuatan: kekuatan cinta yang 
menjadi kecil untuk disambut dan 
tidak ditakuti; kekuatan cinta yang 
dipecah-pecahkan dan dibahagi un-
tuk memelihara dan memberi ke-

hidupan; kekuatan cinta yang terbe-
lah sehingga menyatukan kita dalam 
satu kesatuan,” kata Sri Paus.

Uskup Roma itu juga berbic-
ara tentang kekuatan lain yang 
menonjol dalam kerapuhan Eka-
risti yakni“kekuatan untuk mencintai 
orang yang membuat kesalahan.” 

Mengatakan bahawa “pada malam 
Dia dikhianati, Yesus memberi kita 
Roti Hidup,” Sri Paus  merenung-
kan fakta bahawa “Dia memberi kita 
hadiah terbesar meskipun di dalam 
hatinya dia merasakan jurang paling 
dalam: murid yang makan bersama-
Nya, yang mengambil sepotong roti 
di piring yang sama, sedang meng-
khianati Dia.”

Terlepas dari penderitaan yang dis-
ebabkan oleh pengkhianatan itu, kata 
Sri Paus, Yesus bereaksi terhadap ke-
jahatan dengan kebaikan lebih besar, 
“Dia menjawab jawaban“tidak” dari 
Yudas dengan ‘ya’ belas kasihan. Dia 
tidak menghukum orang berdosa, 
tetapi memberikan nyawa-Nya un-
tuk dia.”

“Ketika kita menerima Ekaristi,” 
jelas Bapa Suci, “Yesus melaku-
kan hal yang sama dengan kita: Dia 
mengenal kita; dia tahu bahawa kita 
orang berdosa dan kita membuat 
banyak kesalahan, tetapi dia tidak 
menyerah untuk menyatukan hidup-
Nya dengan kita.” – media Vatikan
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Kenali 
Santo Anda 
Sto. Yohanes 

Fransiskus Regis
~ 16 Jun ~

Orang kudus Perancis ini di-
lahirkan pada tahun 1597. 

Ketika berusia 18 tahun, beliau 
menyertai  Ordo Yesuit. Di semi-
nari, kasih Yohanes kepada Tuhan 
dan panggilannya ditunjukkannya 
dengan cara ia berdoa.

Setelah ditahbis menjadi paderi, 
St Yohanes Fransiskus memulai 
karyanya sebagai seorang mision-
ari pengkhutbah. 

Beliau menyampaikan khutbah-
khutbah sederhana terhadap kaum 
miskin, memberi Sakramen Tobat, 
mengunjungi penjara dan mereka 
yang sakit. 

Santo itu memberitakan tentang 
Yesus yang sanggup wafat di kayu 
Salib dan bangkit pada hari ketiga 
demi menyelamatkan umat manu-
sia.

Apabila ditanya mengapa be-
liau sering memberikan Sakramen 
Tobat kepada umat, St Yohanes 
Fransiskus mengatakan dia mahu 
umat mendapat kesembuhan, be-
bas dari dosa, hidup gembira dan 
paling penting, merasai sukacita 
dan kasih Yesus. 

St Yohanes Fransiskus juga san-
gat rajin mengembara, dari satu 
tempat ke suatu tempat untuk 
memberitakan Injil dalam keadaan 
yang sangat sederhana dan walau-
pun perjalanan itu sukar atau tidak 
menyenangkan. 

Pada suatu hari, kakinya terse-
liuh namun tetap meneruskan 
perjalanannya dengan bertopang 

pada sebatang tongkat dan pada 
bahu seorang teman. 

Ketika tiba di sebuah dusun, 
beliau terus mendengarkan pen-
gakuan dosa tanpa mengubati kak-
inya terlebih dahulu. Tetapi pada 
penghujung hari, doktor yang 
merawatinya mendapati kakinya 
telah sembuh.

 St Yohanes Fransiskus Regis 
wafat semasa dalam misi mewar-
takan Injil.  Sesaat sebelum wafat 
dia berseru, “Aku melihat Tuhan 
kita dan Bonda-Nya membuka-
kan pintu gerbang syurga bagiku.” 
Santo itu wafat pada 31 Disember 
1640.

Antara penziarah kudus yang 
berdoa di tempat ziarah St Yo-
hanes Fransiskus Regis ialah St 
Yohanes Maria Vianney, Paderi 
dari Ars.

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus me-
minta pelbagai kumpulan Kristian 
untuk bekerja sama membangun ika-
tan persahabatan dan kasih yang lebih 
kuat.

“Saya mendorong anda untuk terus 
berjalan bersama, berbahagi kehidu-
pan dan kasih persaudaraan,”  kata Sri 
Paus dalam pesan video kepada perte-
muan anggota Gerakan Yohanes 17 di 
Amerika Syarikat. 

Bapa Suci mengatakan kesaksian 
yang diusahakan oleh kumpulan  itu 

setiap kali mereka bertemu dengan 
Sri Paus “memberi saya harapan dan 
sukacita.”

Gerakan Yohanes 17 (John 17 
Movement) dimulakan pada tahun 
2013 oleh pendeta Gereja Pantekosta 
Joe Tosini, yang merasa terpanggil 
untuk berdoa bagi Sri Paus Fransiskus 
yang baharu dipilih, lapan tahun lalu..

Nama gerakan ini diambil dari Injil 
St. Yohanes, bab 17, di mana Yesus 
berdoa, “Agar mereka menjadi satu.”

Pesan Sri Paus Fransiskus yang 

disampaikan  pada 9 Jun itu ditujukan 
kepada anggota gerakan yang men-
gadakan retret dengan tema “Rekon-
siliasi Relasional, Cara Baru menuju 
Rekonsiliasi Kristian”

“Apakah anda mencintai atau tidak, 
cinta yang menjadi daging, cinta yang 
memberi kita kehidupan adalah jalan-
nya,” kata Sangti Papa melalui vid-
eonya. 

“Kita selalu mengacu cinta dengan 
semacam pemahaman filosofi pla-
tonis dan idealis. Cinta itu nyata, cinta 

memberikan nyawanya bagi orang 
lain, seperti yang Yesus berikan ke-
pada kita. Cinta tidak diajarkan, tetapi 
dihayati, dan anda mengajari kami 
dengan menjalaninya,” tambah Sri 
Paus Fransiskus.

 Paus mengatakan John 17 Move-
ment adalah tentang orang-orang 
yang, sambil menikmati cappuccino, 
makan malam atau airkrim di sekitar 
meja, sambil menyedari dan menemui 
bahawa semua kita adalah saudara!— 
LiCAS.news

Sri Paus Fransiskus serukan kerjasama ekumenis yang lebih kuat, akrab

YANGON: Sebuah Gereja Katolik 
dihujani peluru meriam (artileri) 
pada Hari Minggu Tubuh dan Da-
rah Kristus, 6 Jun, di mana militan 
Myanmar melanjutkan serangan-
nya hingga ke Kayah, di bahagian 
timur negara itu.

Saksi mengatakan militan men-
yasarkan serangan ke gereja Maria 
Ratu Damai di Daw Ngan Kha di 
kota Demoso, negara bahagian 
Kayah.

Tidak ada korban jiwa atau luka-
luka yang dilaporkan tetapigereja 
mengalami kerosakan parah dan 
beberapa rumah disekitarnya juga 
rosak.

Serangan ini merupakan yang 
keenam kalinya dalam masa dua 
minggu di mana militan menyerang 
gereja-gereja Katolik di wilayah 
itu, kata seorang paderi tempatan 

yang meminta namanya tidak ditu-
lis atas sebab keselamatan. 

Pada hari Sabtu, 5 Jun, pasukan 
keamanan Myanmar menyerang 
penduduk desa yang hanya bersen-
jatakan parang dan panah sehingga 
menyebabkan 20 orang maut.  

Menurut TV Kerajaan,  tiga 

orang  “teroris” telah maut dan 
dua orang lagi ditangkap di desa 
Hlayswe ketika pasukan keamanan 
memburu seorang pemuda yang 
dituduh berkomplot melawan kera-
jaan.  

Juru bicara junta tidak mahu 
menjawab panggilan dari Reuters 

untuk mengulas kekerasan di Ky-
onpyaw di Wilayah Ayeyarwady. 
Reuters tidak mendapat pengesa-
han jumlah mangsa. 

Tentera Myanmar berusaha 
mengambil alih kerajan sejak 
menggulingkan pemimpin terpilih 
Aug San Suu Kyi setelah satu 
dekad reformasi demokratik yang 
telah membuka negara itu dari 
dasar tertutupnya. 

Pertemuan antara pemimpin 
junta Min Aung Hlaing dan utu-
san dari Asosiasi Negara-Negara 
Asia Tenggara pada hari Jumaat 
memicu kemarahan di beberapa 
bahagian Myanmar pada hari Sab-
tu, dan membakar bendera ASEAN 
di kota terbesar kedua Mandalay. 

Rusuhan kembali terjadi pada 
hari Sabtu di Hlayswe, sekitar 150 
KM barat laut kota utama Yangon, 

ketika tentera mengatakan mereka 
datang ke situ untuk mencari sen-
jata, demikian laporan daripada 
empat media tempatan dan menu-
rut seorang penduduk.

“Masyarakat di desa hanya me-
miliki panah sebagai senjata dan 
ramai menjadi mangsa keadaan,” 
kata seorang warga yang juga tidak 
mahu nama sebenarnya ditulis atas 
sebab keselamatan. 

Sekitar 845 orang telah dibunuh 
oleh tentera  dan polis sejak rusu-
han pada 1 Februari.

Rusuhan itu disebut sebagai 
salah satu kekerasan terburuk sejak 
rampasan kuasa. Sejak rampasan 
kuasa pada bulan Februari lalu, 
konflik terus terjadi di Myanmar 
dengan rusuhan, serangan dan tin-
dakan mogok yang melumpuhkan 
negara itu. – media Vatikan 

Pada pesta Corpus Christi, Gereja di Myanmar dihujani peluru meriam 



MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(JUN)    

PENGINJILAN: Keindahan perkahwinan —
Marilah kita berdoa untuk anak-anak muda 
yang bersiap untuk berkahwin dengan sokongan 
komuniti Kristian: semoga cinta mereka ber-
tumbuh, dengan kemurahan hati, kesetiaan dan 
kesabaran.

Jun 13, 2021 

TAWAU: Pada bulan Mac lalu, 
Msgr Nicholas Ong telah memuat 
turun video mengenai perkahwinan 
di laman sosial Facebook beliau. 

Sempena bulan Jun, Intensi 
Sri Paus Fransiskus “Keindahan 
Perkahwinan”. Video Msgr Nicho-
las Ong tentang “Perkahwinan dan 
Prokreasi (Beranak)” kembali viral 
kerana ia menegaskan kembali per-
anan keluarga dalam meneruskan 
agama Kristian, tentang bahaya 
kadar kelahiran rendah dan seba-
gainya. 

Msgr Ong mengatakan dua per-
anan penting dalam perkahwinan 
ialah cinta dan beranak! 

“Untuk memahami apa itu cinta, 
lihatlah Salib Yesus. Hayati dan 
fahami bagaimana Tuhan mencin-
tai kita sungguhpun manusia tidak 
mencintai-Nya. Melalui salib-Nya, 
Tuhan menunjukkan ketaatan-Nya 
meskipun manusia tidak taat kepa-
da-Nya kerana Dia adalah Kasih 
dan Dia mahu menyelamatkan kita 
semua.

“Suami dan isteri harus sentiasa 
mencintai. Tetapi jika suami atau 
isteri tidak mencintai pasangan-
nya, salah seorang mereka harus 
mencintai sehingga pasangannya 
kembali taat dan mencintai kerana 
ini adalah penyelamatan. Cinta dan 
ketaatan dalam perkahwinan bu-
kan sahaja melahirkan kebahagiaan 
tetapi membawa ke syurga.

“Tujuan perkahwinan yang kedua 
ialah prokreasi atau beranak! Kita 
dicipta oleh Tuhan mengikut imej-
Nya. Tetapi hari ini sedih betul, kita 
seperti dicipta mengikut wajah iblis. 
Setiap hari, kira-kira 125,000 peng-
guguran berlaku. Ini menunjukkan 
kejahatan manusia yang membunuh 
manusia.”

Mgsr Nicholas menekankan 
pasangan harus melahirkan anak 
sekurang-kurangnya tiga hingga 
lima orang. Namun menyedihkan, 
pasangan moden tidak mahu anak 
ataupun menolak untuk mempunyai 
ramai anak. Di Eropah, Australia, 
Canada dan Korea Selatan  kadar 
kelahiran amat rendah. “Sedih, ka-
dar kelahiran sangat kurang. Nanti 
lama kelamaan K-Pop pun pupus!”

Mengapa perlu anak ramai? Un-
tuk menjawab soalan ini,  Msgr 
Nicholas mengimbas pengalaman-
nya semasa melayani di Keusku-
pan Agung Kota Kinabalu. Uskup 
Agung Emeritus John Lee menge-
luh kerana paderi berbangsa cina 
amat kurang di Sabah. Ini adalah 

kerana ramai pasangan Cina hanya 
mempunyai seorang atau dua orang 
anak sahaja.  

Kadar kelahiran rendah juga 
boleh menyebabkan kurangnya 
penganut Katolik. Kini, amat jelas 
di negara Barat, akar agama dan 
tradisi Kristian mulai hilang kerana 
amat kurang penganut Kristian.

Msgr Nicholas memetik petikan 
dari Kejadian 1: 26-28, 31 bahawa 
Tuhan mencipta manusia mengikut 
imej-Nya maka kita harus mengi-
kuti apa yang Tuhan telah lakukan. 
Apabila Tuhan mencipta mengikut 
rupa-Nya maka Dia juga menyeru 
kita untuk beranak ramai, kerana 
beranak itu baik! 

Kemudian beliau memetik pe-
tikan dari Injil Matius 19:3-6 ten-
tang penceraian, bahawa Sakramen 
Perkahwinan tidak ada penceraian. 
"Jika bercerai bagaimana kita dapat 
mencintai, beranak dan hidup gem-
bira?" 

Bagi Msgr Nicholas, orang yang 
memelihara, taat dan mengikut per-
intah Tuhan dalam perkahwinan 
adalah orang yang sangat berbaha-
gia. 

Pada akhir videonya, Msgr Nich-
olas mengatakan, "pada musim 
Covid-19 ini, kita diseru untuk ting-
gal di rumah. Maka, kita mempu-
nyai banyak masa untuk bersama 
keluarga, memupuk perasaan cinta 
dan beranak! 

SHAH ALAM: "Selamat datang 
ke Misa Kudus Perayaan Kaama-
tan, Gawai dan Panen (KAGAPE) 
2021 peringkat Keuskupan Agung 
Kuala Lumpur. Meskipun kita 
merayakan pesta ini secara online 
tetapi saya percaya kita semua 
adalah satu dan Yesus berada di 
tengah-tengah kita," demikian uca-
pan pembukaan Fr Gerard Thera-
viam, paderi paroki Gereja Kera-
himan Ilahi yang juga merupakan 
tuan rumah pesta KAGAPE 2021. 

Dengan tema, "Harapan: Per-
caya, Hidup dan memberi (Mera-
patkan Sempadan Budaya)", pesta 
KAGAPE dirayakan dalam Misa 
Kudus pada 6 Jun 2021. Perayaan 
Ekaristi dipimpin oleh Fr Gerard 
dan beliau dibantu oleh Fr Albet 
dan Fr George Harrison. 

Meskipun dalam suasana Perin-
tah Kawalan Pergerakan dan bilan-
gan umat yang sangat terhad untuk 
hadir secara fizikal, Fr Gerard 
berusaha menghidupkan semangat 

KAGAPE dengan menghias altar 
dengan unsur-unsur tradisi KA-
GAPE. 

Para pewarta, pemazmur dan 
pembaca Doa Umat juga memakai 
pakaian tradisi masing-masing. 

Fr Albet Arokiasamy, paderi 
eklesial bagi Archdiocesan Baha-
sa Malaysia Apostolate (ABMA) 
menyampaikan homili yang 
mengesankan pada hari tersebut.

Paderi itu memetik petikan dari 
Kitab Kejadian: 3:17 di mana 
Tuhan bersabda kepada Adam, 
“Engkau akan mencari rezekimu 
dari tanah seumur hidupmu.” Ini 
menunjukkan seruan Tuhan ke-
pada kita agar kita berusaha bek-
erja agar mempunyai tuaian yang 
lumayan supaya makanan cukup 
untuk semua umat manusia dan se-
luruh makhluk hidup di planet ini.  

Fr Albet juga mengongsikan 
tentang simbolik palungan di 
mana Yesus diletakkan ketika la-
hir. ‘Palungan’ itu merupakan tem-

pat makan ternakan. Ia juga ber-
makna ‘rumah roti’. Oleh itu, sejak 
awal lagi Yesus sudah menyatakan 
kedatangan-Nya sebagai pemberi 
kehidupan, Dia menjadi makanan 
untuk kita agar kita dapat hidup 
gembira.

Malah sebelum wafat di kayu 
Salib, Yesus terlebih dahulu telah 
mendirikan Perjamuan Ekaristi. 
Pada malam Khamis Putih, Dia 
telah mempersembahkan Tubuh 
dan Darah-Nya yang memberikan 
hidup dan pengampunan dosa. 

Fr Albet juga menerangkan tema 
KAGAPE 2021 bahawa “kita ada-
lah benih-benih yang ditabur oleh 
Tuhan ke tanah-tanah yang ber-
lainan. 

“Apabila benih itu jatuh ke tan-
ah, ia mempunyai harapan untuk 
hidup dan memberi kerana Tuhan 
akan merestui tanah itu dengan 
semua unsur agar benih itu ber-
tumbuh dan berbuah dengan me-
limpah. 

“Oleh itu, marilah kita hidup 
seperti benih yang subur, yang 
menghasilkan buah-buah berke-
limpahan dan serta kegembiraan 
kepada orang lain.”

Uskup Agung Julian Leow tidak 
dapat menyertai perayaan Eka-
risti KAGAPE 2021 disebabkan 
batasan merentasi zon atau daerah. 

Di dalam video singkatnya yang 
ditayangkan dalam misa kudus on-
line itu, prelatus itu menyatakan 
doa dan kedekatannya kepada se-
mua umat yang menyambut KA-
GAPE dan berdoa, “Roh Kudus 
memberkati, dalam harapan dan 
bahagia, untuk memberi rezeki ke-
pada orang lain.” 

KAGAPE 2021, merapatkan 
sempadan budaya 

KENINGAU: Pesta Tubuh dan 
Darah Yesus yang biasanya diraya-
kan dengan Upacara Pembaharuan 
Komitmen para Pelayan Komuni 
dan penerimaan Komuni Pertama, 
terpaksa ditangguhkan kerana per-
intah kawalan pergerakan seluruh 
negara.

“Tetapi, PKP tidak dapat me-
nenggelamkan kehebatan dan 
kekuasaan Tubuh dan Darah Yesus 
yang menunjukkan Tuhan sentiasa 
mahu hadir, mahu bersama kita dan 
mencintai kita,” kata Uskup Cor-
nelius Piong semasa memimpin 
Misa Kudus sempena Pesta Darah 
dan Tubuh Yesus atas talian pada 6 
Jun lalu. 

“Pada malam Perjamuan-Nya 
yang terakhir bersama para murid-
Nya, Yesus telah mengambil roti 
dan anggur untuk dijadikan-Nya 
Tubuh dan Darah-Nya, sebagai 
tanda pengorbanan dan cinta kasih-

Nya terhadap kita umat manusia. 
Setiap kali kita merayakan Ekaristi 
atau Misa Kudus kita melakukan 
permintaan Yesus. Yesus mengor-
bankan Tubuh dan Darah-Nya di 
kayu salib sebagai tanda dan ung-
kapan cinta kasih-Nya yang tert-
inggi untuk kita umat manusia (Yoh 
13:1).” 

Tambahnya lagi, “Sebagai murid-
murid Yesus, kita patut senantiasa 
menyedari, bersyukur dan menghar-
gai apa yang dilakukan Yesus untuk 
mengasihi kita selama-lamanya. 
Melalui Ekaristi, Yesus mahu men-
gungkapkan kasih-Nya, kehadiran-
Nya dan hidup-Nya untuk kita. Na-
mun apakah kita mensyukuri dan 
menghargai semuanya apa yang 
dilakukan Yesus untuk kita? 

Pada akhir homilinya, Uskup 
Cornelius menyeru umat agar ber-
bangga dan menghidupi gelaran 
‘umat Ekaristi.’ 

Hidupi dan berbanggalah 
dengan gelaran ‘umat Ekaristi’

Indahnya perkahwinan: 
Cintai pasangan dan beranaklah!


