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Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami 
telah mengerti, bahawa jika satu orang sudah mati un-
tuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan 
Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka 
yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, teta-
pi untuk Dia, yang telah mati dan telah dibangkitkan 
untuk mereka.                                     2 Korintus 5:14-16

EDARAN DALAMAN SAHAJA

Pertama di dunia: 
Transplantasi hati dari 
penderma (+) COVID-19  
VATIKAN: Buat julung-

julung kalinya, Hospi-
tal Bambino Gesù telah 

melakukan pemindahan atau 
transplantasi organ dari pen-
derma positif SARS-CoV-2 ke-
pada pesakit negatif.

Menurut siaran akhbar yang diterbit-
kan oleh Hospital Kanak-kanak Vatikan, 
remaja lelaki berusia 15 tahun itu, yang 
mendapat jantung baharu, dirawat den-
gan antibodi monoklonal untuk meng-
hilangkan risiko jangkitan COVID-19. 

Kenyataan itu juga menjelaskan ba-
hawa prosedur tersebut telah mendapat  
persetujuan Pusat Transplantasi Nasion-
al (NTC) dan Agensi Farmaseutikal Itali 
(AIFA).

Profesor Bambino Gesù, Antonino 
Amodeo menjelaskan bahawa “dalam 
bidang pediatrik adalah lebih sukar un-
tuk mencari jantung yang sesuai untuk 
transplantasi berbanding orang dewa-
sa.” 

Pada tahun lalu, akibat pandemik dan 
perintah kawalan pergerakan bagi mem-
erangi penyebaran virus, kesukaran ini 
semakin meningkat.

“Mencari jantung yang sesuai un-
tuk pemindahan adalah peluang yang 

unik. Itulah sebabnya kami melakukan 
semua mampu kami lakukan sehingga 
remaja yang dalam senarai menunggu 
itu mendapat pemindahan organ setelah 
lama menunggu. Ini adalah pilihan yang 
boleh membuat perbezaan antara hidup 
dan mati.”

Pesakit berusia 15 tahun yang men-
jalani pemindahan jantung mengalami 
kardiomiopati yang melebar, suatu kead-
aan yang merosakkan keupayaan jan-
tung untuk mengepam darah ke badan 
dengan cekap. Kekerapan penyakit 
pada populasi orang dewasa umum ada-
lah sekitar 1 dari 2,500 kes, tetapi pada 
kanak-kanak dianggap jarang, dengan 
0.57 kes per 100,000 orang.

Remaja lelaki itu telah berada dalam 
senarai menunggu transplantasi sejak 
September tahun lalu.

Keadaannya bertambah buruk dan dia 
telah menjalani operasi untuk mema-
sang jantung buatan, “suatu penyelesa-
ian yang boleh menyelamatkan nyawa 
sementara menunggu jantung yang 
sesuai untuk transplantasi.”

Dalam masa dua minggu, dari 4 hing-
ga 19 Mei, pasukan perubatan Jabatan 
Pembedahan Jantung, Kardiologi dan 
Transplantasi Jantung-paru-paru di 
Hospital telah melakukan enam trans-
plantasi jantung. — media Vatikan 

KUALA LUMPUR: Persidangan Uskup 
Katolik Malaysia (CBCM), bersama or-
ganisasi agama dan NGO lain, telah mem-
berikan persetujuan dan memberi sokon-
gan terhadap Dana Solidariti Malaysia 
Covid-19 yang dimulakan oleh Yayasan 
Tzu Chi Malaysia.

Ia merupakan dana kecemasan sebagai 
tindakan balas kepada permintaan mende-
sak dari hospital awam dan profesional 

penjagaan kesihatan bagi menjamin beka-
lan peralatan perubatan dan pelbagai kep-
erluan kesihatan untuk mengatasi jumlah 
pesakit Covid-19 yang kritikal.

CBCM telah menjanjikan RM 1 juta 
untuk dana tersebut dan para uskup/agung 
CBCM menyeru kepada semua umat beri-
man agar memberikan sokongan dan men-
derma bagi tujuan yang  mulia ini. 

Semua derma boleh disalurkan ke 

akaun bank Tzu Chi Foundation Malay-
sia seperti yang dinyatakan di bawah. 
Untuk resit pengecualian cukai, sila beri-
kan nama penuh, nombor pengenalan dan 
alamat. Matlamat dana ialah 100% dana 
yang dikumpulkan akan digunakan untuk 
tujuan yang dinyatakan. Perincian perala-
tan yang disumbangkan akan diterbitkan 
dan dikemas kini di laman web Tzu Chi 
(www.tzuchi.my/en/).

Hospital Kanak-kanak Vatikan buat julung-julung kalinya melakukan transplantasi hati 
dari seorang pesakit positif Covid-19 kepada pesakit negatif. 

Hospital Kanak-kanak Vatikan melakar sejarah 

Para Uskup Malaysia komited sokong RM 1 juta 
Dana Solidariti basmi COVID-19 Bank: Malayan Banking Berhad

Name: Tabung Kebajikan Dan 
Pendidikan Yayasan Taiwan Buddhist 
Tzu Chi Malaysia
(TBG KBJ & PDDKN YSN)
No Akaun:  5124 9112 5866  Atau
FPX & Kad Kredit:  https://
onlinedonation.tzuchi.my/
atau layari: https://www.tzuchi.my/en/
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Ekaristi, mengingatkan 
kebangkitan, penyelamatan Tuhan
Sebagai seorang seminarian, 

saya mendapat hak istime-
wa pada suatu ketika di 

musim panas untuk mengikuti 
kursus dari liturgis terkenal, 
Godfrey Diekmann. 

Ini berlaku semasa masih 
dalam kehangatan pasca Vatikan 
II yang pada ketika itu sangat 
memerlukan upacara-upacara doa 
untuk ditulis dan dikarang sendi-
ri. 

Hal ini berlaku terutama untuk 
Doa Ekaristi, "Kanon" Misa  
yang telah ditulis oleh sebilangan 
imam. 

Ternyata Diekmann, bukan 
seorang yang menekankan hal 
ini. Pada suatu hari, ketika ditan-
ya mengenai hal itu di kelas, dia 
berkata, “Sepertinya hari ini 
setiap orang yang memiliki 
sedikit khayalan dan bahkan tahu 
lebih sedikit teologi, merasa kew-
aj iban untuk menulis  Doa 
Ekaristi.”

Kerana sekatan Covid tahun 
ini, saya sering merayakan beber-
apa bentuk Ekaristi. 

P a d a  m u l a n y a ,  u n t u k 
memimpin ritus tersebut, pemiki-
ran saya adalah, apakah nilai doa 
Ekaristi jika tidak ada persekutu-
an? 

Oleh itu, saya melangkau dari 
Liturgi Firman terus ke Doa 
Tuhan. Namun, saya berangga-
pan ini adalah sesuatu yang lebih, 
yang mungkin dapat dipersem-
bahkan. Maka, (dengan menggu-
n a k a n  k a t a - k a t a  G o d f r e y 

Diekmann 40 tahun lalu) saya 
menulis Doa Ekaristi untuk Misa 
Kudus atas talian. 

A p a  i t u  D o a  E k a r i s t i ? 
Sebilangan besar orang men-
gatakan bahawa itu adalah baha-
gian Ekaristi di mana imam men-
guduskan roti dan wain, tetapi itu 
hanya sebahagian daripadanya. 

Doa Ekaristi adalah bahagian 
Ekaristi di mana kita membuat 
peringatan (dalam bahasa Ibrani 
Zikkaron) sebuah  peristiwa besar 
di mana Kristus menyelamatkan 
kita, untuk menjadikan acara itu 
hadir bagi kita sertai hari ini.

Kita datang ke Ekaristi bukan 
hanya untuk menerima tubuh dan 
darah Kristus, tetapi (sama pent-
ingnya) untuk berpartisipasi 
dalam suatu peristiwa, iaitu, tin-
dakan penyelamatan Kristus keti-
ka Dia mengalami Kesengsaraan, 
K e m a t i a n ,  K e b a n g k i t a n , 
Kenaikan,  dan Pentakosta. 
Ekaris t i  adalah Perjamuan 
Paskah Kristiani dan, seperti 
Perjamuan Paskah Yahudi , 
tujuannya adalah untuk menjadi-
kan suatu peristiwa masa lalu 
kepada kita.

Bagaimana ia berfungsi? 
Kami tidak mempunyai meta-

fizik untuk memahami perkara 
ini. 

Dalam ritual suci,  dalam 
Ekaristi, seperti dalam perjamuan 
Paskah, sesuatu terjadi yang 
melampaui masa. Ini tidak ber-
tentangan dengan akal, khayalan, 
atau hukum alam; sebaliknya ia 

membawa mereka melangkaui  
had normal mereka.

Inilah Doa Ekaristi untuk 
masa-masa ketika tidak ada roti 
dan wain untuk dikuduskan: 

Tuhan, Engkau menerobos 
masuk ke dalam hidup kami den-
gan cara yang luar biasa untuk 
menyatakan cinta-Mu dan meny-
elamatkan kami.

Bagi umat pilihan-Mu, Engkau 
secara ajaib membelah Laut 
Merah dan membawa mereka ke 
keselamatan dengan menangguh-
kan undang-undang alam. 
Kemudian, di padang pasir, anda 
secara ajaib memberi mereka 
makan manna dan menyatakan 
kepada mereka hukum yang ada 
di dalam hati-Mu. Oleh kerana 
hanya satu generasi yang melint-
asi Lautan Merah yang terbelah 
dan hanya generasi itu yang 
memakan manna Tuhan di 
padang pasir, Engkau, Tuhan, 
mengadakan perjamuan Paskah 
sebagai ritual di mana setiap 
generasi hingga akhir zaman 

dapat berjalan melalui perairan 
terpisah Lautan Merah dan 
memakan roti-Mu di padang 
pasir. Perjamuan Paskah meng-
ingatkan peristiwa penyelamatan 
ini dengan cara yang, dalam 
ketepatan masa anda, menjadi-
kannya semakin nyata untuk kita 
hari ini.

Ini juga berlaku dalam tinda-
kan penyelamatan putera-Mu, 
Yesus Kristus. Kesengsaraan-Nya 
adalah ikatan baharu, kepercay-
aan-Nya kepada Kematian 
adalah iman baharu, Engkau 
m e n g a n g k a t - N y a  d a l a m 
Kebangkitan dan Kenaikan-Nya 
ke Syurga dalam Keluaran baha-
ru; dan Dia mengutus Roh sema-
sa Pentakosta di laluan baharu 
Tanah Perjanjian.

Oleh itu, Tuhan, pada malam 
sebelum dia meninggal, anakmu 
meninggalkan kami Ekaristi seb-
agai Perjamuan Paskah yang 
menjadikan peristiwa penyela-
matan kembali hadir. 

Kami mohon ini, agar Engkau 
mengutus Roh-Mu kepada kami 
semua yang berkumpul di sini 
untuk memperingati tindakan 
penyelamatan Anak-Mu. 

Kurniakanlah kami bahawa 
melalui peringatan ini setiap 
kita, dan kita semua sebagai satu 
komuniti, dapat bersatu dengan 
Kristus dalam Kesengsaraan,  
K e m a t i a n ,  K e b a n g k i t a n , 
Kenaikan, dan dalam Pengutusan 
Roh-Nya. Engkau yang tidak ter-
batas oleh waktu, kurniakanlah 

kepada kami hari ini anugerah 
untuk menjadi satu dengan 
Kristus dalam pengorbanan-Nya, 
bersatu dengan Dia dalam kema-
tian dan kebangkitan-Nya.

Sewaktu kami merayakan per-
ingatan ini, bantulah kami  men-
getahui bahawa kami adalah 
satu dengan Putera-Mu, Tuhan 
kita, Yesus, bersatu dengan Dia 
k e t i k a  D i a  m e n g a l a m i 
K e s e n g s a r a a n ,  K e m a t i a n , 
Kebangkitan, Kenaikan, dan 
Pentakosta.

Tuhan, bantu kami untuk men-
ge tahu i  bahawa makanan 
Ekaristi ini adalah manna baru 
di mana Engkau memberi makan 
kepada umat-Mu dengan makan-
an syurgawi.

Tuhan, semasa kita membuat 
peringatan ini, di atas segalanya, 
kami meminta Engkau untuk 
menolong kami memecahkan 
semua yang memisahkan kami 
antara satu sama lain, semua 
perpecahan di dunia kami, 
sehingga Engkau dapat memberi 
makan semua kami dalam sebuah 
meja, sebagai satu keluarga, seb-
agai satu Tuhan untuk kami 
semua.

Kami  berdoa  semua in i 
melalui, dengan, dan di dalam 
nama anak-Mu, Kristus, Tuhan 
kami ... AMEN.

Dalam Ekaristi, kita tidak 
hanya makan roti kehidupan, kita 
juga mati dan bangkit bersama 
Kristus. — Hakcipta Terpelihara 
1999-2021 @ Fr Ron Rolheiser 

Dalam Inj i l  tadi  k i ta 
mendengar Yesus bersa-
ma murid-murid-Nya 

telah dilanda angin taufan yang 
dahsyat ketika berada di tengah-
tengah danau, merupakan sim-
bol yang bersesuaian dengan 
kita sekarang. 

Sering kali kita dilanda taufan 
sehingga kita terumbang ambing 
bagaikan bahtera di tengah-ten-
gah lautan. 

Ribut taufan akan muncul 
apabila kita ketagih dengan 
minuman keras dan dadah atau 
apabi la  k i ta  d i landa  o leh 
masalah ekonomi yang teruk 
atau kesihatan kita semakin 
berkurangan. 

Ribut taufan boleh juga mun-
cul atas sebab-sebab kepu-
tusasaan yang tidak boleh kita 
elakkan atau kerana kita merasa-
kan kita tidak dipedulikan dan 
merasa sangat kesepian. 

Kadang-kadang angin ken-
cang tentang masa-masa silam 
kita dan ombak kebimbangan 
kita tentang masa depan yang 
tidak pasti boleh menakutkan 
kita. 

Pada masa yang lain pula, 

masa kegelapan boleh menakut-
kan kita bagaikan selimut tebal 
ditutupkan ke seluruh badan kita 
di mana suasana gelap tiba-tiba 
menyelubungi kita.

Seperti juga pada masa seka-
rang, pandemik coronavirus 
adalah "ribut taufan" dahsyat 
yang telah melumpuhkan rutin 
harian manusia di planet ini. 

Memasuki tahun yang kedua, 
pandemik ini seperti ribut yang  
tidak reda. Gelombang kegana-
sannya menyebabkan negara 
tidak dapat membebaskan dari 
perintah kawalan pergerakan. 

Pada masa-masa seperti itulah 
Yesus meminta kepada kita agar 
tetap mempercayai kuasa ilahi-
Nya untuk mengalahkan taufan 
yang dahsyat dalam kehidupan 
kita serta menyelamatkan kita 
daripada cengkaman kegelapan.

Perahu yang dinaiki oleh 
Yesus dan murid-murid-Nya itu 
boleh juga sebagai simbol 
Gereja, iaitu suatu komuniti 
yang percaya kepada Kristus. 

Perjalanan Yesus dengan 
murid-murid-Nya itu dengan 
perahu merentasi laut merupa-
kan misi untuk mewartakan 

khabar gembira ke luar kawasan. 
Pergelutan mereka dengan 

angin taufan itu merupakan sim-
bol pergelutan yang akan diha-
dapi Gereja di dalam misinya 
untuk mengalahkan penderitaan, 
kematian dan kuasa kejahatan di 
dunia ini. 

Tetapi apabila Kristus mereda-
kan angin taufan tersebut, itu 
menandakan Kristus memberi 
jaminan bahawa Gereja akan 
tetap menang dan mencapai 
misi-Nya sebab Yesus sentiasa 
berada di dalam Gereja tersebut.

Memang set iap pengikut 
Yesus pada satu-satu masa tert-
entu akan menghadapi taufan 
kehidupan dalam mencapai misi 
kehidupannya. 

Jika kita selalu menunggu 
masa yang baik, kejayaan kita 
akan berkurangan. Tetapi jika 
kita berani mengharungi lautan 
kehidupan yang bergelora, kita 
akan mencapai misi kita dengan 
cepat dan memuaskan walaupun 
berisiko tinggi.

Demikian juga dalam mem-
bangun kerajaan Tuhan, kita 
perlu bersiap sedia menghadapi 
r ibut  taufan dalam bentuk 

cacian, dikritik malah kadang-
k a d a n g  d e n g a n  t i n d a k a n 
kekerasan, namun kita tetap 
maju ke kehidupan. 

Maka dalam hal ini kita perlu 
sentiasa ingat bahawa rahsia 
Gereja yang tetap hidup ini 
bukanlah kerana mereka belayar 
di dalam perahu yang besar teta-
pi oleh kerana iman mereka 
yang  menda lam t e rhadap 
Kristus.

Sama ada ribut taufan kehidu-
pan yang kita hadapi ini secara 
individu atau sebagai satu 
komuniti Gereja, kita pasti akan 
dapat mengatasinya dengan 
syarat kita berharap pada kuasa 
Tuhan, bukan berharap pada 
kuasa kita sendiri sahaja. 

Pada masa-masa kita berada 
dalam keadaan ribut taufan 
kehidupan, hendaknya kita ber-
teriak kepada Tuhan mohon 

bantuan-Nya. 
Namun kita perlu sentiasa 

ingat, bukan mudah berteriak 
mohon pada Tuhan namun tetap 
berada dalam keadaan taufan 
tersebut. Maka kita perlu tum-
pukan perhatian kita bukan pada 
ribut tersebut, tetapi kepada 
Tuhan. 

Dia tetap berada di sekitar 
kita, tetapi Dia tidak tergesa-
gesa mengabulkan permohonan 
kita tepat pada masanya, sama 
seperti  pengalaman murid-
murid-Nya yang berada di 
dalam perahu yang hampir 
tenggelam berteriak, “Guru, 
Engkau tidak peduli kalau kita 
binasa?” 

Pada waktu itu Yesus meng-
herd ik  angin  i tu ,  “Diam! 
Tenanglah!” Lalu angin menjadi 
teduh, seteduh-teduhnya. — 
santapan rohani  

Hari Minggu Biasa Ke-12
(TaHun B )
Ayub 38:1,8-11; 

2 Korintus 5:14-17; 
injil mArKus 4:35-41

Ketika badai ...berteduhlah dalam lindungan kasih-Nya
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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: 

editor@herald.com.
my 

Tanya
Jawab

Soalan: Jika Tuhan adalah Kasih 
dan kasih itu tidak cemburu (1 Kor 
13:4), mengapa dikatakan bahawa 
Tuhan itu cemburu (Kel 20:5; Ul 
4:24)? 

Jawaban: Istilah ‘cemburu’ yang kita 
fahami sekarang memang cenderung 
mengarah kepada erti negatif. 

Makna ‘cemburu’ sering dihubung-
kan dengan rasa iri, atau curiga terha-
dap pihak lain. Nampaknya inilah 
yang terjadi dalam jemaat seb-
agaimana ditulis oleh Rasul Paulus di 
dalam suratnya di Korintus (lih. 2Kor 
12:20) dan Roma (lih. Rm 13:13). 

Rasul Paulus bimbang adanya 
“perselisihan dan iri hati…./ quarel-
ling and jealousy dalam jemaat. 

Namun dalam Kitab Suci, kata 
yang sama, dapat digunakan untuk 
menggambarkan erti yang baik. Kata 
‘cemburu’ dalam bahasa Ibrani 
adalah qi’nah, atau dalam bahasa 
Yunani zelos, mempunyai akar kata 
‘hangat/ panas’. 

Maka bergantung pada konteksnya, 
kata ‘cemburu’ ini dapat digunakan 
untuk menggambarkan baik suatu 

perasaan negatif, ataupun positif. 
Rasul Paulus menggunakan kata 

yang sama ini, zeloo, ‘earnestly 
desire’, yang diterjemahkan oleh 
Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) 
dengan ‘berusahalah untuk mem-
peroleh’, iaitu untuk memperoleh 
karunia-karunia rohani (lih. 1Kor 
12:31; 14:1,39). 

Atau yang lebih jelas, adalah dalam 
suratnya yang kedua kepada jemaat 
Korintus, Rasul Paulus berkata: 
“Sebab aku cemburu kepada kamu 
dengan cemburu ilahi. Kerana aku 
telah mempertunangkan kamu kepa-
da satu laki-laki untuk membawa 
kamu sebagai perawan suci kepada 
Kristus. Tetapi aku takut, kalau-kalau 
fikiran kamu disesatkan dari kese-
tiaan kamu yang sejati kepada 
Kristus, sama seperti Hawa diperday-
akan oleh ular itu dengan kelicikan-
nya. 

“Sebab kamu sabar saja, jika ada 
seorang datang memberitakan Yesus 
yang lain dari pada yang telah kami 
beritakan, atau memberikan kepada 
kamu roh yang lain daripada yang 
telah kamu terima atau Injil yang lain 

dari pada yang telah kamu terima.” (2 
Kor 11:2-4) 

Dalam ayat-ayat tersebut, ‘cembu-
ru’ mempunyai erti positif, iaitu: 
mengasihi sedemikian, sehingga 
menjaga agar jangan sampai yang 
dikasihi tersesat dan tidak setia. 
Dalam erti yang positif inilah, Tuhan 
dikatakan sebagai Tuhan yang cemb-
uru. 

Tuhan tidak cemburu dalam erti iri 
hati terhadap bangsa Israel, tetapi 
bahawa Dia begitu mengasihi bangsa 
Israel dengan kasih yang kuat bagai-
kan api yang panas, yang tidak meng-
hendaki umat-Nya mendua hati. 

Demikianlah kita membaca dalam 
Kitab Ulangan, “Sebab TUHAN, , 
adalah api yang menghanguskan, 
Tuhan yang cemburu” (Ul 4:24); seb-
agai kesimpulan dari nasihat Nabi 
Musa agar bangsa Israel tidak melu-
pakan perjanjian dengan Tuhan, den-
gan menjadi tidak setia (lih. Ul 4:21-
23). 

Di sini Kitab Suci menggambarkan 
perkahwinan rohani antara Tuhan 
dengan umat-Nya bagaikan kasih 
antara suami dan isteri. 

Tuhan mengkehendaki agar bangsa 
pilihan-Nya hanya menyembah-Nya 
sebagai Tuhan yang satu-satunya. 

Sayangnya, bangsa Israel berkali-
kali tidak setia kepada Tuhan, mereka 
berpaling kepada para dewa/ berhala, 
sehingga dalam Kitab Suci sering 
dikatakan bahawa bangsa Israel dan 
Yehuda ‘bersundal’ (lih. Yer 3:6-10). 

Sebaliknya, Tuhan adalah Tuhan 
yang tetap setia. Tuhan tetap menun-
jukkan bahwa kasih-Nya kepada 
umat-Nya itu adalah kasih yang begi-
tu total dan kuat/intense, yang meng-
kehendaki balasan yang serupa. 

Dia menjaga umat-Nya dengan 
kasih yang ‘cemburu’ dalam erti 
positif, yang tak ingin bertoleransi 
dengan kehadiran tuhan-tuhan lain di 
tengah umat-Nya (lih. Kel 20:3-6, 
Yos 24:24-16,19-20, dst). 

Er t i  ‘cemburu’ i lahi  yang 
sedemikian berbeza dengan ‘cembu-
ru’ yang disebutkan oleh Rasul 
Paulus dalam 1 Kor 13:4. Namun 
kerana akar katanya sama, erti positif 
dan negatif dari kata tersebut, disam-
paikan dalam kata yang sama. — 
Katolisitas

Tuhan itu cemburu?
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1 Jun 2021
Kepada semua klerus, religius dan umat beriman, 
Dengan sukacitanya kami mengumumkan Editor 
baharu akhbar Mingguan Katolik HERALD, Cik 
Patricia Pereira, berkuatkuasa 1 Julai 2021. Patricia 
Pereira telah berkhidmat dengan Pejabat Media dan 
Komunikasi Keuskupan Agung Kuala Lumpur se-
lama empat tahun ini. 

Beliau menggunakan pengalaman bertahun-tahun 
dalam bidang media dan komunikasi, baik di Gereja 
mahupun dalam sektor korporat. 

Kami yakin, beliau akan menjalankan tugas seba-
gai Editor demi kebaikan Gereja dan masyarakat.

Kami juga merakamkan ucapan terima kasih kepa-
da Fr Lawrence Andrew SJ, Editor yang akan bersara, 
di atas pelayanannya selama 27 tahun, bukan sahaja 
memulakan penerbitan Katolik ini tetapi juga men-
transformasinya ke standard tinggi yang kini terhasil 
dalam penerbitan Mingguan Katolik HERALD. 

Sejak dilancarkan pada 8 September 1994 di 
Keuskupan Agung Kuala Lumpur, Fr Lawrence telah 
memperluas edaran HERALD ke seluruh Semenan-
jung Malaysia dan juga ke Sabah dan Sarawak.

Dalam misinya untuk menyampaikan berita terkini 
dan nilai-nilai Kristian, Fr Lawrence dan pasukannya 
secara konsisten melaporkan peristiwa besar dan ber-
sejarah di paroki dan di keuskupan. 

Karya mereka juga secara tidak langsung berfungsi 
sebagai arkib sejarah Gereja Katolik di Malaysia.

Semasa pandemik COVID-19, Fr Lawrence me-
mastikan HERALD terus menjangkau seramai yang 
boleh,  dalam format digital.

Kami berharap tim editorial baharu dapat meng-
hidupi warisan yang ditinggalkan oleh Fr Lawrence 
dan terus meningkatkan kualiti penerbitan ini.

BANDAR SRI BEGAWAN: Kardinal 
Cornelius Sim dari Brunei dimakam-
kan pada hari Selasa, 14 Jun, yang 
dihadiri oleh keluarga, orang-orang 
kenamaan dan ratusan umat beriman. 

Misa pengebumian dipimpin oleh 
Father Robert Leong, pentadbir apos-
tolik Vikariat Brunei. 

Beberapa orang kenamaan asing 
dan pemimpin Kristian tempatan turut 
menghadiri upacara pemakaman yang 
diadakan di Gereja Our Lady of As-
sumption.

Menyampaikan homilinya, Father 
Arin Sugit memberi penghormatan 
kepada kardinal “yang menyentuh ke-
hidupan ramai umat” melalui pelay-
anannya yang tak kenal erti lelah. 

“Saya rasa warisan terbesar men-
diang Kardinal Sim adalah cintanya 
yang mendalam terhadap orang miskin 
dan kaum muda,” ujar Fr Sugit yang 
merupakan iman muda dari tiga orang 
paderi di vikariat itu. 

Kardinal Sim, yang melayani Ger-
eja di Brunei selama lebih tiga dekad, 
meninggal dunia pada 29 Mei di se-
buah hospital di Taiwan ketika men-
jalani rawatan untuk barah. Prelatus 
itu berumur 69 tahun.

Jenazahnya tiba di Brunei pada 14 
Jun dan upacara berjaga (wake) diada-
kan semalaman. Kardinal yang terk-
enal dengan sikap suka tersenyum dan 
merendahkan diri itu dikebumikan di 
Tanah Perkuburan Kristian di Kuala 

Belait, Brunei.
 Dilahirkan pada tahun 1951, Kar-

dinal Sim ditahbis sebagai imam tem-
patan pertama di Brunei pada tahun 
1989.

Ketika Sto Yohanes Paulus II memi-
sahkan Brunei dari Keuskupan Miri-
Brunei dan menubuhkan Wilayah 
Apostolik Brunei, Fr Sim diangkat 
menjadi prefek. 

Pada tahun 2004, Bapa Suci men-
gangkat Brunei ke peringkat Vikariat 
Apostolik dan melantik imam itu seba-
gai Vikaris Apostolik pertama.

Pada tahun 2005, beliau dilantik se-
bagai uskup dan pada bulan November 
2020, Sri Paus Fransiskus menjadi-
kannya seorang kardinal.

Kardinal Cornelius Sim, 
paderi pertama Brunei, 
selamat disemadikan 

Pelantikan Editor 
baharu HERALD 

Rt Rev 
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Francis, D.D 
Uskup Pulau 

Pinang

Most Rev 
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D.D. 
Uskup Agung 

Kuala Lumpur

Rt Rev 
Bernard Paul, 

D.D.
Uskup Melaka 
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Sahabat kecil Yesus

Jadi siapa yang ada di dalam 
Kristus, ia adalah __________ baru,  

yang ________ sudah 
berlalu, sesungguhnya yang baru 

sudah ____________  
(1 Korintus 5:17) 

Simbol-simbol pada gambar di bawah mewakili huruf-huruf 
tertentu. Lengkapkan petikan Mazmur di bawah dengan 

menggunakan simbol-simbol di bawah. 

20 Jun adalah Hari Bapa. Mari kita 
doakan para bapa kita agar sentiasa 

diberkati dan dilindungi Tuhan khususnya 
pada masa pandemik ini. Amen. 

Cari 10 perbezaan pada gambar ini. 
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KUALA LUMPUR: Keadaan pande-
mik COVID-19 yang melanda Malaysia 
dan seluruh dunia menyebabkan ramai 
daripada kita tidak dapat hadir ke gereja 
seperti biasa. 

Penutupan gereja, larangan berkum-
pul, penjarakan sosial, pemakaian 
pelitup muka – tidak dinafikan semua 
ini telah secara tidak langsung mem-
bataskan pergaulan kita dan perhubun-
gan kita sesama saudara-saudari sei-
man. 

Disebabkan keadaan ini timbul suatu 
kerinduan yang besar untuk mencari 
kewujudan Tuhan dan berada dalam 
dakapan-Nya.

Bapa Suci Paulus VI dalam dokumen 
ensilikalnya yang bertajuk “Evagelii Nun-
diandi”, menekankan bahawa evange-
lisasi merupakan misi dan identiti Gereja. 

Setiap daripada kita dipanggil dan diu-
tus untuk menjadi pengikut Yesus untuk 
memberitakan Berita Baik dan Khabar 
Keselamatan untuk semua orang. Inilah 
yang menjadi inspirasi  Alpha Formed 
New Evangelisation Team (ALPHA-
Formed NET) Keuskupan Agung Kuala 
Lumpur untuk menganjurkan projek 
rintis Pan-Malaysian Alpha in Catholic 
Context Online, atau singkatannya PA-
MACCOL. 

Sekatan-sekatan akibat pandemik 
COVID-19 tidak menjadi penghalang, 
malah membolehkan ianya membole-
hkan PAMACCOL dilaksanakan tanpa 
mengira batas sempadan negeri dan 
paroki. 

ALPHA telah diterjemahkan ke lebih 
daripada 100 bahasa dan buat julung-
julung kalinya, PAMACCOL telah dilak-
sanakan secara serentak melalui empat 
platform Zoom dalam empat bahasa, 
iaitu bahasa Malaysia, English, Manda-
rin dan Tamil. 

Bagi komuniti umat berbahasa Malay-

sia, seramai lebih kurang 56 peserta dar-
ipada 70 peserta yang telah mendaftar, 
setia mengikuti setiap sesi PAMACCOL 
(BM), sejak 11 April 2021, iaitu bermula 
pada Hari Minggu Kerahiman Ilahi. 

Apa yang menyebabkan peserta-pe-
serta mengikuti setiap sesi tanpa jemu? 
Apa yang menjadikan kursus ini mudah 
tetapi menarik? 

Kuncinya terletak pada sesi perkong-
sian yang diadakan dalam kumpulan-
kumpulan kecil. Penyampaian video 
yang mudah tetapi bermakna membuka 
jalan untuk peserta-peserta dalam setiap 
kumpulan berkongsi dengan lebih men-
dalam pengalaman dan perjalanan iman 
mereka. 

Fasilitator dalam setiap kumpulan 
bertanggungjawab memastikan sesi 
perkongsian iman dijalankan dalam sua-
sana yang selesa, tenang, bebas, tanpa 
paksaan, dan yang paling penting, ker-
ahsiaan setiap perkongsian dijaga. 

Antara sorotan menarik dalam PA-

MACCOL ialah sesi Hujung Minggu Roh 
Kudus yang telah diadakan bersempena 
dengan Hari Minggu Pentakosta. Se-
bagai persiapan untuk mengalami Roh 
Kudus dalam sesi tersebut, para peserta 
telah diminta untuk membuat pemerik-
saan hati nurani, dan berdoa agar Roh 
Kudus dapat bekerja dalam hati mereka. 

Selain itu, para peserta turut digalak-
kan untuk berdoa Novena Roh Kudus 
selama sembilan hari sebelum Hari 
Pentakosta untuk memohon buah-buah 
Roh Kudus iaitu kasih, sukacita, damai 
sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, 
kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, 
dan penguasaan diri. 

Kemuncak sesi Hujung Minggu Roh 
Kudus adalah di mana setiap peserta 
saling mendoakan antara satu sama lain 
untuk karunia Roh Kudus serta penyem-
buhan melalui Roh Kudus. Tidak kurang 
juga, banyak kesaksian-kesaksian yang 
dikongsikan pada minggu tersebut, serta 
minggu-minggu seterusnya.

Sesungguhnya, ianya suatu pengala-
man yang luar biasa! Iman diperbaharui, 
persahabatan terjalin, persaudaraan 
dieratkan — semuanya berlaku tanpa 
mengira paroki, lokasi mahupun neg-
eri. Rata-rata, setiap peserta mengakui 
bagaimana PAMACCOL berjaya mera-
patkan jurang perhubungan yang terpi-
sah disebabkan pandemik COVID-19. 

Semua ini merupakan buah-buah AL-
PHA yang dialami oleh setiap peserta. 
— Tim Penganjur, ALPHA-Formed 
Net

Buah-buah Alpha: 
Iman diperbaharui, 

persaudaraan dieratkan
Membangun 
relasi akrab 

dengan Tuhan 
Berikut merupakan perkongsian peserta PA-
MACCOL:

“Saya mempunyai beban yang saya simpan 
dalam diri saya sepanjang saya melakukan 

sesuatu keputusan, sesi Alpha telah membuat-
kan hati saya yang keras dan penuh kemarahan 
dipecahkan, lebih-lebih lagi pada minggu Roh 
Kudus. 

Saya dapat bersukacita semula setelah men-
dapat kebangkitan-Nya dalam diri saya. Ke-
damaian yang saya inginkan. Walaupun masih 
ada cubaan tetapi saya dapat mengubah hidup 
saya dan membuat keputusan untuk berdamai 
dengan diri saya dan melepaskan segala yang 
terbelenggu dalam batin saya. 

Saya menangis ketika Minggu Roh Kudus 
(perkongsian dalam kumpulan) kerana saya 
merasakan pertobatan saya diterima Tuhan 
dan saya layak untuk mendapat kedamaian 
dan pengampunan meskipun saya manusia 
yang berdosa, dan Tuhan sangat mencintai saya 
tiada henti. Amen.” — Jessica

Sungguh menakjubkan apabila saya dapat 
merasakan kehadiran Roh Kudus saat hu-

jung minggu Roh Kudus walaupun mengguna-
kan ZOOM. Puji Tuhan! — Stephanie

Saya berasa sangat gembira kerana dapat 
berkongsi maklumat tentang kerohanian 

bersama peserta yang lain dan dapat mengeta-
hui pelbagai maklumat baru daripada peserta 
yang lain. — Leonard 

Roh Kudus sungguh dirasai, hadir dan bekerja 
di kalangan ahli kumpulan saya. Tersentuh 

dengan kehadiran Tuhan, amat bersyukur den-
gan berkat Tuhan walaupun program online, 
urapan Roh Kudus betul-betul ada menga-
lir dalam diri, tersentuh dengan kesaksian ahli 
yang lain. Kalau boleh mahu sesi dipanjangkan. 
— Joanna 

Ya, saya sangat merasakannya. Bukan saja 
komuniti malah sebagai keluarga yang besar 

dan mempunyai hubungan persaudaraan yang 
dekat dan erat. — Benjamin 

Ya, saya dapat merasakan menjadi sebahagi-
an daripada komuniti besar. Saya menemui 

ramai sahabat baru di sini. Saya bersyukur ker-
ana sesi ini diadakan secara maya sekarang. — 
Josualee 
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Kita perlu kekuatan, kesabaran 
untuk menabur kebaikan setiap hari

Uskup Korea dilantik jadi ketua  
Kongregasi Klerus
SEOUL: Sri Paus Fransiskus 
mengangkat Uskup Lazarus You 
Heung-sik dari Daejeon, Korea, 
sebagai prefek baru Kongregasi 
Klerus di Vatikan.

Uskup berusia 69 tahun itu ada-
lah orang Korea pertama yang 
memimpin sebuah kongregasi Va-
tikan. Pelantikan itu diumumkan 
pada 11 Jun lalu. 

Uskup You menggantikan Kardi-
nal Beniamino Stella dari Itali yang 
memimpin dikasteri yang bertang-
gung jawab untuk mengawasi para 
imam dan diakon diosesan di selu-
ruh dunia sejak 2013.

Uskup You menjadi prelatus 
Asia kedua yang mengetuai Kon-
gregasi  Klerus, selepas Kardinal 
José Tomás Sánchez dari Filipina, 
yang memimpin dikasteri itu dari 
tahun 1991 hingga 1996.

Prelatus itu juga menjadi orang 
Asia kedua yang sekarang mem-
impin salah satu dari sembilan kon-
gregasi Vatikan, bersama Kardinal 
Luis Antonio Tagle, prefek Kon-
gregasi untuk Evangelisasi Bang-
sa-bangsa atau yang lazim disebut 
Propaganda Fide.

Lahir di kota Nonsan pada 17 
November 1951, Uskup You ditah-
biskan menjadi imam Keuskupan 
Daejeon pada 9 Dis, 1979.

Sebelum dilantik menjadi prefek 
kongregasi itu, Uskup You adalah 
ketua Komiti Perdamaian Konfe-
rensi para Uskup Korea dan telah 
melakukan perjalanan ke Korea 
Utara sebanyak empat kali.

Sri Paus Fransiskus telah mel-
akukan beberapa perjalanan ke 
Asia sejak terpilih menjadi Sri 
Paus tahun 2013. 

Bapa Suci meminta pengawasan 
terhadap Kongregasi untuk Klerus 
menjelang transisi kepemimpinan 
kepada Uskup You.

Sangti Papa meminta hal se-
rupa ke Kongregasi Ibadah Ilahi 
sebelum beliau melantik prefek 
yang baharu, Uskup Agung Arthur 
Roche. — LiCASnews 

Rumah Keluarga Abrahamik 
bakal dibuka 2022

KOTA VATIKAN: Injil terus-me-
nerus memanggil kita untuk meli-
hat diri sendiri serta realiti dengan 
mata terbuka lebar yang dapat 
melihat melampaui penampilan 
dan “menemukan kehadiran Tuhan 
yang sebagai cinta rendah hati se-
lalu bekerja di bumi kehidupan kita 
dan bumi sejarah,” kata Sri Paus 
Fransiskus kepada para penziarah 
yang berkumpul di Dataran Santo 
Petrus untuk doa Angelus, 13 Jun. 

Dengan keyakinan ini, tegas Sri 
Paus, kita punya “kekuatan  maju 
setiap hari, dengan sabar, menabur 
kebaikan yang akan menghasilkan 
buah.” 

Sikap dan pendekatan inilah 
yang diperlukan untuk pulih dari 
pandemik, kata Sri Paus, keyakinan 
“berada dalam tangan Tuhan” un-
tuk membangun kembali, memulai 
lagi dengan “kesabaran dan keteku-
nan.”

Dalam pembicaraan itu, Sri Paus 
merenungkan Injil hari itu tentang 

dua perumpamaan Yesus, yang 
membuka pemahaman tentang mis-
teri Tuhan dan cara peristiwa manu-
sia terungkap. 

Perumpamaan-perumpamaan itu 
menunjukkan kepada kita bahawa 

kehidupan sehari-hari, yang terka-
dang kelihatan statik  atau sukar, 
selalu “dihuni oleh kehadiran Tu-
han yang tersembunyi,” kata Bapa 
Suci, yang menegaskan perlu mata 
penuh perhatian untuk dapat“ men-

cari dan menemukan Tuhan dalam 
segala hal .”

Mengingat cara Yesus memband-
ingkan Kerajaan Tuhan, kehadiran-
Nya yang berdiam dipusat segala 
sesuatu, dengan biji sesawi kecil 
yang menjadi tertinggi di atas po-
hon-pohon.

Bapa Suci mengatakan begitu-
lah cara Tuhan berkarya dalam 
hidup kita dan dunia. Cabarannya 
adalah, kehidupan kita yang sibuk 
adakalanya menghalangi kita untuk 
melihat kenyataan ini tetapi “Tu-
han sedang bekerja, bagaikan benih 
kecil yang baik dengan tenang dan 
perlahan-lahan bercambah” men-
jadi “pohon rimbun, yang memberi 
kehidupan dan ketenangan bagi se-
mua orang.”

Benih-benih perbuatan baik kita, 
kata Sri Paus, mungkin kelihatan 
kecil kalau dibandingkan,“namun 
semua yang baik berhubungan den-
gan Tuhan,” dan kebaikan “selalu 
tumbuh dengan cara rendah hati, 

tersembunyi, seringkali tidak terli-
hat.”

Tambah Sri Paus, perumpamaan 
ini seharusnya membuat kita yakin, 
di tengah-tengah banyak kehilan-
gan semangat dalam hidup kerana 
keliru, bahawa kebaikan itu lemah 
dan kejahatan memiliki kata tera-
khir. kita  tidak boleh diliputi kera-
guan, seolah-olah bekerja keras dan 
hasil atau perubahan yang diingin-
kan tidak pernah terjadi.”

Sangti Papa juga menekankan, 
"bahkan dalam Gereja kita perlu 
waspada terhadap “rumput liar 
yang diumpamakan seperti krisis 
iman, pelbagai projek atau inisiatif 
yang tampaknya tidak berhasil. 

Maka, adalah perlu untuk se-
lalu mengingati bahawa hasil 
penaburan tidak tergantung pada 
kita. Sebaliknya, “bergantung pada 
tindakan Tuhan” dan yang menjadi 
perhatian kita hanyalah “menabur, 
dengan cinta, dedikasi, kesabaran.” 
— media Vatikan 

UEA: Rumah Keluarga Abraha-
mik, yang terdiri dari sinagoga, 
gereja dan masjid dalam satu kom-
pleks, dan yang dijadualkan akan 
dirasmikan pada tahun 2022, telah 
selesai 20 peratus, kata Komiti  
Tinggi Persaudaraan Manusia 
pada 15 Jun lalu.

Komiti itu bertanggungjawab  
memantau projek yang diinspirasi-
kan dari Dokumen Persaudaraan 
Manusia 2019. 

Rumah Keluarga Abrahamik 
didirikan di Pulau Saadiyat di Abu 
Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab 
(UEA). Projek ini turut dipantau 
oleh Sri Paus Fransiskus dan Imam 
Besar Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb .

Nama “Rumah Keluarga Abra-
hamik” berasal dari tokoh Kitab 
Suci Perjanjian Lama, Abraham, 
yang diakui dan sangat dihormati 
oleh orang Yahudi, Kristian dan 
Muslim. 

Rekabentuk Rumah Keluar-
ga Abrahamik diilhamkan oleh 
arkitek Sir David Adjaye yang 
memaparkan nilai-nilai yang dimi-
liki bersama oleh agama Yahudi, 
Kristian, dan Islam, melalui tiga 
bangunan utama, antara lain mas-
jid, gereja, dan sinagoga.  

“Dengan demikian, kompleks 

itu secara inovatif menceritakan 
sejarah dan membangun jambat-
an antara peradaban manusia dan 
pesan-pesan syurgawi.”

Nama-nama rasmi dari tiga ru-
mah ibadah yang ikonik dan terpi-
sah di kompleks Rumah Keluarga 
Abrahamik itu adalah “Masjid 
Imam Al Tayeb,” “Gereja Santo 
Fransiskus,” dan“Sinagoga Musa 
bin Maimun.” 

Musa bin Maimun adalah filsuf 
Yahudi Sephardi yang produktif 
dan berpengaruh di Abad Perten-
gahan.

Selain tiga tempat ibadah, ka-
wasan itu juga memiliki pusat bu-
daya yang bertujuan mendorong  
pengunjung mempromosi per-
saudaraan dan solidariti manusia 
dalam komuniti yang menghargai 
semangat saling menghormati dan 
hidup berdampingan secara damai, 
manakala karakter dan elemen 
unik dari agama masing-masing 
dikekalkan. 

Rumah Keluarga Abrahamik 
juga “melambangkan visi Abu 
Dhabi mempromosi persaudaraan 
manusia dan menanamkan hidup 
bersama ke dalam kemajmukan 
budaya di UEA.” — media Vati-
kan 

DHAKA: Para pemimpin agama 
Kristian, Hindu, dan Buddha di 
Bangladesh memperingati Black 
Day (Hari Hitam) pada 9 Jun un-
tuk memperbaharui desakan meng-
hapus perubahan konstitusi yang 
menciptakan Islam sebagai agama 
negara.

Hari Hitam diperingati setiap ta-
hun untuk mengenang persetujuan 
amendemen Konstitusi pada tahun 
1988 yang mengakui peranan insti-
tusional Islam di negara itu.

“Jika keadaan ini berlanjutan, 
fundamentalisme Islam dan keben-
cian berbasis agama pada akhirnya 
akan mencipta masalah serius,” kata 
pernyataan dari Dewan Persatuan 
Kristian, Buddha , Hindu dan Bang-
ladesh.

Dalam pertemuan berani yang 
diadakan pada hari Rabu, dewan 
memperbaharui seruan untuk mem-
batalkan amendemen Konstitusi itu.

“Amendemen itu telah menanam-
kan benih peraturan sektarian,” kata 
Nirmol Rozario, presiden dewan itu 
dalam sebuah wawancara dengan 
AsiaNews.

“Di negara di mana umat Hindu, 
Buddha, dan Kristian juga tinggal, 
satu agama tidak dapat menyata-
kan dirinya sebagai agama negara,” 
tambahnya.

Konstitusi menyatakan bahawa 
Bangladesh adalah negara sekular, 
tetapi amendemen 1988 menya-
takan bahawa Islam adalah agama 
negara.

“Ini adalah kontradiksi yang je-

las,” kata Rozario.
Peguam dan aktivis hak asasi ma-

nusia Sultana Kamal mengatakan 
pada pertemuan itu bahawa “biasan-
ya Konstitusi diubah untuk mem-
perbaikinya, tetapi di negara kami, 
ia dilakukan untuk menyokong satu 
kelompok agama.”

Kamal mengatakan bahawa  
Bangladesh adalah negara seku-
lar yang telah ditegaskan setelah 
perang berdarah pada tahun 1971. 
“Mengapa perdana menteri pada 
masa ini setuju dengan diskriminasi 
ini?”

Sheikh Hasina, Perdana Menteri 
Bangladesh, adalah anak peremp-
uan presiden pertama dan bapa pen-
diri Bangladesh, Sheikh Mujibur 
Rahman. — media Vatikan 

Hari Black Day di Bangladesh, desak 
pemerintah kekalkan status ‘negara sekular’



Caritas mohon G7 batal 
hutang negara miskin 
kerana pandemik 
Caritas Internationalis meminta 
para pemimpin negara terkaya di 
dunia (G7) untuk membatalkan 
hutang negara-negara miskin dan 
menggunakan dana tersebut untuk 
mengatasi pandemik dan krisis 
iklim.

Badan amal Gereja Katolik 
global itu mengatakan dunia tidak 
dapat pulih dari krisis kesihatan 
dan ekonomi serta mengatasi peru-
bahan iklim tanpa menghapus hu-
tang negara-negara paling miskin 
di dunia.

“Pada masa krisis ini memerlu-
kan tanggapan yang belum pernah 
difikirkan sebelum ini dan ino-
vatif,” kata Aloysius John, setiau-
saha agung Caritas Internationalis, 
dalam sebuah kenyataannya. 

John mengatakan negara-nega-
ra G7 harus mempertimbangkan 
pilihan untuk memanfaatkan Hak 
Pembatalan Khusus mereka untuk 
membantu negara-negara miskin 
dengan cara tidak menambah hu-
tang atau mengenakan syarat. 

Hak Pembatalan Khusus adalah 
aset yang digunakan untuk tran-
saksi antara anggota Dana Moneter 
Internasional.

Para pemimpin negara-negara 
G7 mengadakan pertemuan selama 
tiga hari pada akhir minggu ini ada-
lah bagi membicarakan pemulihan 
pandemik global, termasuk komit-
men untuk berbahagi satu juta dos 

vaksin dengan negara-negara mis-
kin.

Bagaimanapun, Caritas Inter-
nationalis mengatakan agenda G7 
“tidak mungkin berhasil tanpa 
membatalkan hutang negara-ne-
gara miskin” dan membolehkan 
huang itu digunakan bagi tujuan 
rawatan kesihatan serta memerangi 
krisis iklim.

“COVID-19 memperbesar 
ketidakadilan sosial yang tidak 
terkendali di dunia saat ini,” kata 
John. “Satu-satunya cara untuk 
membangun kembali masa depan 
adalah dengan menghilangkan 
ketidakadilan seperti itu.”

“Negara-negara G7 harus mem-
impin dalam mencari penyelesaian 
dan pemulihan dari COVID-19 un-
tuk menolong mereka yang terke-
san atau paling parah akibat pande-
mik serta menyokong  pemulihan 

yang mesra alam dan adil," ujar 
John.

“Langkah pertama adalah me-
mastikan semua pembayaran hu-
tang dibatalkan, termasuk kepada 
kreditor swasta. Ini menjadi cara 
paling cepat untuk mendapatkan 
pembiayaan bagi yang paling me-
merlukannya," tambahnya.

Dengan kehadirannya pada 
peringkat asas di sekitar 200 ne-
gara dan teritori di seluruh dunia, 
yayasan Katolik ini telah melihat 
langsung kesan dramatik dari hu-
tang pada masyarakat di negara-
negara berkembang.

Sejak awal pandemik, Caritas 
Internationalis telah membantu 
negara-negara termiskin, mende-
sak masyarakat internasional un-
tuk berkomitmen dan mendanai 
pemulihan yang adil untuk semua.  
— LiCASnews 
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Kenali 
Santo Anda 
Sto Thomas

More
~ 22 Jun ~

Thomas More adalah seorang 
peguam dan penulis terkenal 

yang dilahirkan di London pada ta-
hun 1477. Ayahnya juga merupakan 
seorang peguam dan hakim. Isteri 
pertama Thomas, Jane Colt, mening-
gal dalam usia muda. Thomas diting-
galkan bersama empat anak mereka 
yang masih kecil.

Thomas berkahwin dengan se-
orang janda, wanita sederhana yang 
buta huruf. Namun Thomas berusa-
ha mengajarnya dengan sabar serta 
menjadikan kehidupan rumah tang-
ganya menyenangkan bagi seluruh 
anggota keluarga.

Pada waktu makan, salah seorang 
anak akan membacakan Kitab Suci. 
Kemudian mereka bercakap-cakap 
dan bersenda gurau.

St. Thomas kerap mengundang 
para tetangga yang miskin untuk 
makan bersama serta sentiasa mem-
bantu mereka yang miskin.

Sedikit saja yang dapat membay-
angkan betapa mendalam kehidupan 
rohaninya. St. Thomas berdoa be-
berapa jam pada tengah malamdan 
melakukan mati raga. Dia menyedari 
bahawa menjadi seorang Kristian se-
jati memerlukan rahmat serta perto-
longan dari Tuhan.

Thomas menjawat beberapa jawa-
tan penting dalam kerajaan. Selama 
tiga tahun, dia memegang jawatan 
sebagai penasihat kepada perdana 
menteri.

Raja cuba membuat Thomas mel-
anggar hukum Tuhan, namun Thom-
as menolak. Raja ingin bercerai agar 
dapat berkahwin dengan wanita lain 
tetapi tidak mendapat izin daripada 
Bapa Suci.

Namun, Raja Henry meneruskan 
niatnya dan melantik dirinya sendiri 
sebagai ketua Gereja di England. 
Thomas tidak dapat melakukan hal 
demikian. Dia memilih untuk tetap 
setia kepada iman Katolik dan Tuhan. 
Oleh itu, St. Thomas dijatuhi huku-
man mati. St. Thomas mengampuni 
para hakim. Dia bahkan mengatakan 
berharap untuk berjumpa dengan 
mereka di syurga. Dan ia sungguh 
bermaksud demikian. 

Di tempat pelaksanaan hukuman 
mati, St. Thomas mencium pipi 
algojo. St. Thomas meninggal du-
nia sebagai matir pada Julai, 1535, 
dalam usia 57 tahun. Dia dinyatakan 
kudus oleh Paus Pius XI pada tahun 
1935.

ROMA: Dalam pesannya kepada 
Organisasi Makanan dan Pertanian 
(FAO) Persatuan Bangsa-Bangsa 
pada 14 Jun, Sri Paus Fransiskus 
meminta masyarakat dunia untuk 
menyokong para petani kecil.

Bapa Suci mengatakan krisis 
kesihatan global harus memacu 
usaha-usaha bagi mencipta sistem 
tanaman global yang mampu men-
jadi bekalan pada masa hadapan. 

“Akan sangat membantu jika 
memanfaatkan potensi inovasi un-
tuk menyokong petani-petani kecil 
serta membantu mereka mening-
katkan hasil pengeluaran mereka,” 
kata Sri Paus Fransiskus.

FAO mengadakan Sesi ke-42 di 
Roma dari 14 - 18 Jun. Organisasi 
ini didirikan pada tahun 1945 dan 
memiliki anggota lebih dari 194 
negara.

Bapa Suci dalam pesannya, men-
yatakan bahawa pada tahun 2020 

jumlah orang yang berisiko men-
galami hasil tuaian yang kronik 
dan memerlukan sokongan segera 
untuk mencapai ke peringkat yang 
lebih baik dalam masa lima tahun. 

“Situasi ini boleh menjadi lebih 
buruk di masa depan. Konflik, cua-
ca ekstrem, krisis ekonomi, ditam-
bah dengan krisis kesihatan pada 
masa ini,  adalah sumber kelaparan 
bagi jutaan orang,” kata Bapa Suci. 

“Oleh itu, untuk mengatasi ker-
entanan yang berkembang ini, 
penting untuk mengadopsi un-
dang-undang yang mampu menga-
tasi penyebab struktural yang me-
nyebabkan masalah ini muncul.”

“Sebagai penyelesaian terhadap 
keperluan ini, sangat penting untuk 
memastikan sistem pertanian yang 
efektif, berkelanjutan, dan mampu 
menyediakan pola makan yang 
sihat dan dapat dijangkau untuk se-
mua orang. — LiCASnews 

Bapa Suci seru sokong usaha 
atasi krisis kelaparan 

MANDALAY, Myanmar: Tentara 
Myanmar menyerbu sebuah biara 
Katolik di Keuskupan Agung Man-
dalay awal minggu ini dan menyoal 
siasat para paderi yang didakwa 
mempunyai hubungan dengan gera-
kan melawan junta.

Para paderi itu dibawa ke balai po-
lis untuk disoal siasat selama hampir 
24 jam, kata salah seorang imam 
yang meminta untuk tidak ditulis 
namanya. 

Beliau mengatakan polis menyoal 
mengenai latar belakang para paderi 
dan kegiatan mereka. Pemimpin 
Gereja Katolik lainnya di Myanmar 
tidak dapat dihubungi untuk menda-
patkan ulasan mereka atas insiden 
tersebut.

Serbuan terhadap Gereja itu terjadi 
selepas beberapa hari beberapa Ger-

eja Katolik menjadi sasaran seran-
gan  pasukan keamanan pemerintah.

Pada hari Minggu Tubuh dan 
Darah Kristus (Corpus Christi) 
Gereja Maria Ratu Damai di Daw 
Ngan Kha, kota Demoso, di negeri 
Kayah, berulang kali diserang pe-
luru artileri.

Tidak ada korban jiwa atau ced-
era dilaporkan atas serangan itu, 
tetapi gereja mengalami kerosakan  
parah dan beberapa rumah di seki-
tarnya juga ikut hancur.

Serangan itu adalah yang keenam 
kalinya oleh militan dalam masa  
dua minggu terhadap gereja-gereja 
Katolik di wilayah itu, kata seorang 
imam tempatan kepada LiCAS.
news yang meminta untuk namanya 
dirahsiakan. 

Pada hari 15 Jun, sebuah kum-

pulan milisi di Kayah mengumum-
kan penghentian serangan terhadap 
sasaran junta setelah adanya de-
sakan dari masyarakat setempat 
untuk menghentikan pertempuran 
yang telah menyebabkan lebih dari 
100,000 orang menjadi pelarian. 

Pasukan Pertahanan Nasional 
Karen, salah satu dari beberapa 
milisi sivil terbesar yang dibentuk 
dalam beberapa minggu terakhir 
untuk menentang rampasan kuasa 
ketenteraan 1 Februari, mengatakan 
untuk sementara mereka tidak akan 
melakukan serangan, namun tetap 
menentang rampasan kuasa oleh 
pihak junta. 

Pasukan Pertahanan Rakyat 
yang bersekutu dengan kelompok-
kelompok pro-demokrasi telah 
membendung usaha junta militer 
untuk menegakkan ketertiban.

Beberapa aktivis mengatakan 
penggunaan senjata berat oleh 
junta  sebagai tanggapan atas seran-
gan mereka telah membahayakan 
nyawa orang tidak bersalah.

Myanmar berada dalam keka-
cauan sejak junta menggulingkan 
pemerintah Aung San Suu Kyi, den-
gan alasan telah terjadi penyelewen-
gan semasa pilihan raya  November 
tahun lalu. — LiCASnews 

Tentera Myanmar menyerbu biara 
Katolik, menahan para paderi 

Para aktivis Oxfam dengan karikatur ‘Kepala Besar’ Presiden AS 
Joe Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berpura-pura 
berebutan vaksin COVID-19 dengan para pemimpin G7 lainnya.



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

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 20, 2021 

Para klerus Sabah, Sarawak terima 
vaksin cegah penularan COVID-19 

Para klerus merupakan golongan berisiko tinggi mendapat jangkitan Covid-19 kerana tugas 
pelayanan mereka dalam memberi pengurapan, pengakuan, pengebumian dan banyak lagi 
yang melibatkan ramai orang. 

Di Sabah dan Sarawak, para paderi dan Uskup/Agung menjadi teladan kepada para umat 
beriman di mana mereka menerima vaksin Covid-19 malah sebahagian mereka sudah 
lengkap menerima dos kedua vaksin pada awal bulan Mei dan Jun. 

Berikut merupakan berita singkat dari pelbagai keuskupan/agung di Malaysia Timur: 

KUCHING: Lebih separuh paderi 
di Keuskupan Agung Kuching telah 
menerima vaksin Covid-19. Mere-
ka menerima vaksinasi di paroki 
masing-masing, kata Uskup Agung 
Simon Poh. 

“Secara umumnya, Jawatankua-
sa Pengurusan Bencana Negeri 
Sarawak (SDMC) dan Unit Agama 
Lain (UNIFOR) mengatakan baha-
wa para pemimpin pelbagai agama, 
pastor dan paderi serta mereka yang 
terlibat dalam pengebumian dan 
pemakaman, adalah golongan ber-

potensi tinggi mencetuskan kluster. 
Oleh itu, para paderi masing-masing 
berusaha dan mengadakan program 
vaksinasi khususnya di luar banda,” 
jelas prelatus itu lagi. 

 Gereja di Kuching juga mem-
bantu merekrut sukarelawan untuk 
berkhidmat di pusat vaksinasi. La-
man web kami mempunyai pautan 
untuk mendapatkan sukarelawan 
bagi Bulan Sabit Merah dan Hospi-
tal Umum Sarawak.

Persatuan Gereja-gereja di 
Sarawak (ACS) juga menawarkan 
Pusat vaksinasi kami dan akan me-
minta sukarelawan untuk berkhid-
mat, ujar Uskup Agung Poh yang 
juga ketua ACS.

Uskup Agung Poh juga telah me-
nawarkan Pusat Katolik St Lukas 
di Kota Padawan untuk digunakan 
sebagai pusat vaksinasi sekiranya 
diperlukan. Ini dikhususkan untuk 
penduduk kampung.

Di Sibu, para paderi di Keusku-
pan ini mengambil langkah positif 
menerima vaksin Covid-19 untuk 

melindungi diri dan masyarakat. 
Kebanyakan mereka menerima 
vaksin sekitar awal bulan Mei dan 
menerima dos kedua pada akhir bu-
lan Mei atau Jun. 

Malah Uskup Emeritus Dominic 
Su juga telah lengkap menerima 
dua dos vaksin Covid-19. Uskup Jo-
seph Hii juga bakal menerima vak-
sin tidak lama lagi. Antara paderi 
yang sudah menerima vaksin ialah 
Fr Fabian Kong dan Fr James Ting 
dari paroki Sarikei, Fr Philip Obaso 
dari paroki Kapit, Fr Paul Ling Keh 
Yiing, pensyarah di Kolej Seminari 
Sto Petrus, dua orang Paderi Kapu-
sin yang melayani di Keuskupan 
Sibu iaitu Fr Raphael Samosir dan 
Fr Rawi Alexander, paderi Redem-

torist yang melayani di Keuskupan 
Sibu iaitu Fr Cruzito Manding, Fr 
Joseph Sebastian dari paroki Mu-
kah, Fr Ivan Fang MHM of St Jo-
seph's Mission Animation Centre 
dan Fr Philip Hu dari Katedral Sa-
cred Heart, Sibu. 

Lokasi paroki-paroki di Keusupan 
Miri agak berjauhan. Oleh itu, sukar 
bagi para paderi untuk berkumpul 
dan mendapatkan vaksin pada masa 
yang sama. Walaupun permohonan 
telah diajukan kepada pemerintah 
agar vaksin diberikan kepada semua 
anggota paderi tetapi keuskupan be-
lum mendapat balasan. Tanpa men-
unggu dan disebabkan oleh keadaan 
yang mendesak, beberapa paderi 
telah menerima vaksin.

Menerima vaksin adalah tanggungjawab sosial kita  — Uskup Agung Simon Poh. 

Friar Kapusin, Fr Raphael yang 
melayani di Keuskupan Sibu. 

Fr Philip Empalah, dari 
Keuskupan Miri. 

KOTA KINABALU: Uskup 
Agung John Wong berterima kasih 
kepada tim perubatan kerana men-
ganjurkan program vaksin khas 
untuk para biarawati Kamerlit dan 
para klerus. 

Prelatus itu juga mengingat-
kan para umat beriman agar “stay  
home, stay safe and stay healthy” 
serta menasihati mereka agar 
segera mendapatkan vaksin cov-
id-19. “Jika anda sudah menda-
pat temujanji, pergilah segeralah 
mendapatkan vaksin, jika belum 
mendaftar, daftarlah segera. Ini 
adalah untuk keselamatan diri 
anda dan orang-orang yang anda 
kasihhi. Cintai diri anda sendiri 
dan cintai orang lain.”

Prihatin dengan respon orang 
ramai yang masih ragu-ragu me-
nerima vaksin, Fr Johnny Raju, 
pembantu Paderi Paroki Nativ-
ity Terawi, menyakinkan umat ba-
hawa, “Vaksin  adalah pemberian 
dari Tuhan, sama seperti ubat yang 
merupakan antidot kepada setiap 
penyakit dan kita perlu menerima 
vaksin bagi membendung penu-
laran Covid-19,” ujarnya. 

Uskup Sandakan, Julius Dusin 
Gitom telah lengkap menerima 

dua dos Covid-19 pada 4 Mei dan 
30 Mei lalu. Kebanyakan para 
klerus di Keuskupan Sandakan 
telah menerima vaksin Covid-19. 
Antara mereka ialah Msgr Nicho-
las Ong dan Fr Stanley Matakim 
dari paroki Tawau, para paderi dari 
paroki Lahad Datu iaitu Fr Simon 
Kuntou dan Fr Marcelinus Pong-
king, Fr Christopher Ireneus dari 
paroki Telupid, para paderi di Kat-
edral St Mary iaitu Fr David Gara-
man, Fr Stephen Esguerra dan Fr 
Thomas Makajil. 

Fr Stanley ketika dihubungi 
mengatakan beliau tidak mengala-
mi sebarang alahan atau masalah 
kesihatan selepas menerima dos 
pertama covid-19 pada 25 Mei dan 
akan menerima dos kedua pada 16 
Jun. 

Melalui media sosial Face-
booknya, Fr Stanley juga meng-
gesa umat beriman agar jangan 
bertangguh untuk mendapatkan 
vaksin Covid-19. “Jika anda be-
rasa takut, berdoalah dan bacalah 
maklumat yang benar mengenai 
vaksin Covid-19,” tulisnya yang 
melampirkan beberapa keping 
gambar sebagai bukti beliau sudah 
menerima vaksin Covid-19. 

Di Keuskupan Keningau, Uskup 
Cornleius, para paderi Paroki Kat-

edral St Francis Xavier, Tambunan 
dan Sook, telah pun menerima dos 
pertama dan kedua pada awal bu-
lan Mei dan Jun. 

Manakala para paderi di pedala-
man bawah iaitu Fr Benedict Dau-
lis dari Paroki Membakut, Fr Bede 
dan Fr Wilfred James dari Paroki 

Beaufort serta Fr Clement dan Fr 
Claudius dari Paroki Kuala Penyu 
juga telah menerima vaksin COV-
ID-19. 

Fr Clement Abel, Paderi Paroki St 
Peter Bundu, Kuala Penyu 

Fr Claudius Kondu, Paroki St Peter 
Bundu, Kuala Penyu 

Fr Bede Anthonius, St Valentine, 
Beaufort 

Sarawak 

Sabah

Uskup Agung Kota Kinabalu, John Wong Uskup Sandakan, Julius Dusin Gitom 


