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Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang 
lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada kes-
eimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan 
kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kel-
ebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan 
kamu, supaya ada keseimbangan. 

2 Korintus 8: 13-14 

EDARAN DALAMAN SAHAJA

Sri Paus ingatkan adanya 
para pengkhotbah yang 
menabur perpecahan
KOTA VATIKAN: Sri Paus 

Fransiskus memperingat-
kan adanya para peng-

khutbah yang menabur perpeca-
han dan ketidakpercayaan melalui 
Internet. “Selalu ada pengkhut-
bah yang dengan memanfaatkan 
sarana komunikasi yang mampu  
mengganggu keharmonian di 
antara komuniti,” kata Sri Paus 
Fransiskus dalam audiensi umum 
mingguannya di Vatikan, 23 Jun. 

“Mereka muncul bukan untuk mewarta-
kan Injil Tuhan yang mencintai manusia di 
dalam Yesus yang disalibkan dan bangkit, 
tetapi untuk menampilkan diri sebagai ‘pen-
jaga kebenaran’ yang sejati, … kononnya 
cara terbaik untuk menjadi orang Kristian,” 
kata Bapa Suci.  

“Dan mereka dengan tegas mengatakan 
bahawa agama Kristian yang sejati adalah 
agama yang mereka patuhi, yang sering kali 
dikenal dengan  bentuk-bentuk tertentu dari 
masa lalu, dan bahawa jalan keluar untuk 
menghadapi krisis saat ini adalah dengan 
kembali ke masa lalu agar tidak kehilangan 
keaslian iman.," ujar Sri Paus. 

“Hari ini, seperti itu, ada godaan untuk 
menutup diri dari beberapa kepastian yang 
diperoleh dalam tradisi masa lalu,” tambah 
Sri Paus Fransiskus.

Prelatus itu mengatakan bahawa para 
pengkhutbah baru ini dapat dikenali dari 
“kekakuan” mereka, yang sangat bertentan-
gan dengan pemberitaan Injil “yang mem-
buat kita bebas, dan bersukacita.”

“Para pengkhutbah baru tidak mengenal 
kelembutan atau kepatuhan,” kata Sri Paus. 

 Bapa Suci memulakan siri baru katekesis 

minggu ini dengan Surat St. Paulus kepada 
Jemaat Galatia, yang disebutnya sebagai 
“ditulis untuk zaman kita.”

“Ini adalah surat yang sangat penting, kita 
bukan sahaja dapat mengenal Sto Paulus 
dengan lebih baik melalui surat ini tetapi 
mengajar kita untuk  mempertimbangkan 
beberapa topik yang dibicarakannya secara 
mendalam, yang menunjukkan keindahan 
Injil,” kata Sri Paus. 

Sri Paus mengatakan Santo Paulus me-
nekankan beberapa tema yang sangat pent-
ing untuk iman, seperti kebebasan, rahmat, 
dan cara hidup Kristian, yang sangat relevan 
dengan masa kini karena menyentuh banyak 
aspek kehidupan Gereja zaman kita. Ini ada-
lah surat yang sangat relevan dengan masa 
sekarang.

Secara khusus, Sri Paus menyoro-

ti bagaimana St. Paulus menanggapi 
kepedulian pastoral dalam Suratnya kepada 
Jemaat di Galatia, di mana para penentang 
Paulus  berdebat bahawa dia bukanlah se-
orang Rasul sejati dan oleh kerana itu, tidak 
memiliki wewenang untuk memberitakan 
Injil.

“Memang, beberapa orang Kristian yang 
berasal dari Yudaisme telah menyusup ke 
gereja-gereja ini, dan mulai menaburkan 
teori-teori yang bertentangan dengan aja-
ran Rasul, bahkan hingga ke tahap meren-
dahkannya. Mereka mulai dengan doktrin 
– ‘Tidak untuk ini, ya untuk itu,’ dan kemu-
dian mereka merendahkan Rasul itu,” kata 
Sri Paus. 

“Itu adalah metode yang biasa, melemah-
kan autoriti Rasul. Seperti yang dapat kita 
lihat, itu adalah praktik kuno untuk me-

nampilkan diri sebagai satu-satunya pemilik 
kebenaran, yang murni, dan bertujuan untuk 
meremehkan pekerjaan orang lain, bahkan 
dengan memfitnah.”

Sri Paus Fransiskus mengatakan bahawa 
inilah cara “setan” yang berusaha memecah-
belah komuniti Kristian pada masa ini. 

“Mari kita fikirkan bagaimana beberapa 
komuniti Kristiani atau keuskupan, pertama-
tama memulai dengan cerita, namun kemu-
dian berakhir dengan mendiskreditkan imam 
atau uskup. Ini benar-benar jalan dari si ja-
hat, dari orang-orang yang memecah belah 
ini, yang tidak tahu bagaimana membangun. 
Dan dalam Surat kepada Jemaat di Galatia 
ini, kita melihat proses ini,” katanya.

Surat Paulus kepada Jemaat di Galatia 
juga menyediakan model evangelisasi mis-
ionaris, kata Sri Paus. 

“Dalam karya evangelisasinya yang tidak 
kenal lelah, St Paulus berhasil mendirikan 
beberapa komuniti kecil yang tersebar di se-
luruh wilayah Galatia. Paulus, ketika dia tiba 
di sebuah kota, di suatu wilayah, tidak segera 
membangun sebuah katedral yang besar, 
tidak. Dia menciptakan komuniti kecil yang 
merupakan ragi dari budaya Kristen kita saat 
ini,” katanya.

Sri Paus Fransiskus menceritakan bahawa 
beliau menerima  sepucuk surat minggu 
lalu, dari seorang misionari di Papua New 
Guinea, yang memberitahu saya bahawa dia 
memberitakan Injil di hutan, kepada orang-
orang yang tidak kenal Yesus Kristus. Pen-
galaman dan penginjilannya sungguh indah! 
Ia bermula dengan membentuk komuniti 
kecil.”

“Jalan yang ditunjukkan oleh Rasul adalah 
jalan yang membebaskan dan yang baharu 
dari Yesus, Disalibkan dan Bangkit; itu ada-
lah jalan pemberitaan, yang dicapai melalui 
kerendahan hati dan persaudaraan,” kata Sri 
Paus. — LiCASNews/CNA 

KUALA LUMPUR: Pegawai Media dan 
Komunikasi Keuskupan Agung Kuala 
Lumpur, Cik Patricia Pereira, merupakan 
Editor baharu Mingguan Katolik HERALD.  

Beliau memulakan karier jurnalisnya 
dengan HERALD pada tahun 1996 dan 
sepuluh tahun kemudian, beliau mening-
galkan HERALD untuk meluaskan lagi 
pengalamannya di dunia korporat.

Kini beliau kembali menerajui Ming-
guan Katolik Malaysia yang bersejarah dan 
nasional.

Semasa dilanda pandemik COVID-19 
pada tahun lalu, HERALD terus menjang-
kau seramai yang boleh,  dalam format 
digital.

Pada tahun 2020, yang terkesan dengan 
pandemik COVID-19, media cetak ini di-

ubah menjadi format digital agar terus da-
pat melayani umat di seluruh Malaysia. 

Dalam persekitaran baharu ini, Cik 
Pereira menghadirkan pesona feminin 
yang akan menonjolkan kelembutan sep-
erti yang diminta oleh Sri Paus Fransiskus. 

Selamat bertugas, Pat! 

Fr Lawrence Andrew SJ 

Sri Paus Fransiskus mengadakan audiensi umum mingguan di pelataran San Damaso 
di Vatikan. (Foto oleh Reuters)

Editor baharu HERALD 
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Tuntutan cinta apabila terjadi 
perkara yang sebaliknya

Beberapa tahun yang lalu, 
seorang rakan saya men-
g a l a m i  k e k e c e w a a n . 

Godaan nalurinya adalah ke arah 
kemarahan, menutup pintu dan 
menarik diri. 

Tetapi, dia tidak melakukan 
sedemikian sebaliknya meskipun 
terluka dalam batin, dia bertanya 
kepada dirinya sendiri, apa yang 
dituntut oleh cinta sekarang? 

Dalam menjawabnya, dia 
mendapati bahawa walaupun ada 
naluri yang bertentangan, cinta 
memintanya untuk menjauh dari 
kepahitan dan mengasingkan 
diri, cinta memintanya untuk 
melebarkan  hatinya dengan cara 
yang tidak pernah direnggangkan 
sebelumnya.

Apa yang diminta oleh cinta 
kepada saya sekarang? Itulah 
persoalan yang perlu kita tan-
yakan pada diri kita setiap kali 
keadaan kehidupan kita digon-
cang (oleh luka atau rahmat) ke 
tahap di mana kita tidak lagi 
ingin bertindak balas dengan 
ramah dan kasih sayang kerana 
semua yang ada di dalam diri 
kita ingin menutup dan menarik 
diri.

Oleh itu ...
l Ketika saya baru saja 
melalui sebuah perceraian yang 
pahit, ketika saya merasa hati 
saya  semakin  ke ras  dan 
mendapati diri saya semakin 
benci terhadap seseorang yang 
pernah saya percayai, perso-
alannya, apa yang diminta oleh 
cinta kepada saya sekarang? 
l Apabila saya kehilangan 
orang yang disayangi kerana 
bunuh diri, bukan hanya mati 

tetapi juga cara kematian yang 
menjadi prisma yang mengin-
gati setiap ingatan orang itu 
sehingga cinta saya berubah 
menjadi kemarahan, persoalan-
nya menjadi, apa yang diminta 
oleh cinta kepada saya seka-
rang? 
l Apabila rakan sekerja 
mempermalukan saya dengan 
tohmahan yang tidak benar dan 
menyebabkan darah saya men-
didih akibat ketidakadilan, per-
soalannya menjadi, apa yang 
diminta oleh cinta kepada saya 
sekarang? 
l Apabila anak saya sendiri 
menolak kepercayaan dan 
semangat saya, malah memberi 
petunjuk bahawa saya naif dan 
tidak seiring dengan trend dunia 
dan saya terdorong untuk men-
gasihani  dir i  sendir i  dan 
(walaupun sangat halus) untuk 
menghindari cinta dan sokon-
gan saya, persoalannya men-
jadi, apa yang diminta oleh 
cinta kepada saya sekarang? 
l Apabila diagnosis peru-
batan menunjukkan bahawa 
kesihatan saya akan terganggu 
selama-lamanya dan setiap 
serat dalam tubuh dan semangat 
saya ingin tenggelam dalam 
kemarahan dan kemurungan, 
persoalannya menjadi, apa yang 
diminta oleh cinta kepada saya 
sekarang? 
l Ketika gereja yang menjadi 
bahasa ibunda saya, yang mem-
beri saya iman, didapati tidak 
adil, menjadi pembawa dosa, 
ketika saya melihat kekuran-
gannya dan apabi la  saya 
memikirkan secara mendalam 

bagaimana saya boleh tinggal di 
gereja dengan bahawa sejarah 
dan gangguan itu, persoalannya 
menjadi, apa yang diminta oleh 
cinta kepada saya sekarang? 
l Ketika saya dikhianati 
dalam hubungan, dibohongi 
oleh seseorang yang saya per-
cayai, ketika saya tergoda untuk 
hanyut dalam kepahitan dan 
tidak mahu lagi mempercayai 
orang lain, persoalannya men-
jadi, apa yang diminta oleh 
cinta kepada saya sekarang? 
l Ketika saya sendiri meng-
khianati kepercayaan, ketika 
keluar dari kelemahan saya ber-
dosa ,  ke t ika  s aya  ing in 
berkubang dalam kebencian diri 
atau merasionalisasikan atau 
menolak kelemahan saya, per-
soalannya menjadi, apa yang 
diminta oleh cinta kepada saya 
sekarang? 
l Apabila pilihan raya di 
negara  in i  menghas i lkan 
pemimpin yang keperibadian 
dan polisi-polisinya bertentan-
gan dengan semua yang saya 
perjuangkan, persoalannya 
menjadi, apa yang diminta oleh 

cinta kepada saya sekarang? 
l Ketika dunia paroki di 
mana saya membesar, mulai 
memberi jalan kepada dunia 
multibahasa, multibudaya, mul-
tiracial, dan multi-religius yang 
membuat saya merasa terting-
gal, ketika paranoia dan defen-
sif telah membuat saya mati-
matian berusaha bertahan den-
gan apa yang dulu, persoalan-
nya menjadi, apa yang diminta 
oleh cinta kepada saya seka-
rang? 
l Semasa saya tinggal den-
gan seseorang dalam keluarga 
saya yang tidak berfungsi dan 
setiap keinginan saya adalah 
untuk menghindarinya dan 
menjalani kehidupan saya send-
iri, persoalannya menjadi, apa 
cinta yang saya minta seka-
rang?
l Apabila saya harus beruru-
san setiap hari dengan ses-
eorang yang membenci saya 
dan semua yang ada di dalam 
diri saya ingin bertindak balas, 
soalannya menjadi, apakah 
cinta yang saya minta sekarang.
Namun, bukan hanya hal-hal 

negatif yang mengganggu kita 
dengan cara ini, menggoda kita 
ke arah kebencian dan mengas-
ingkan diri, dan membiarkan kita 
berada di ruang yang memaksa 
kita untuk bertindak balas den-
gan cara yang baru, rahmat yang 
besar dapat melakukan hal yang 
sama.

Oleh itu ...
l Apabila akhirnya saya 
mendapat promosi yang sangat 
lama, lengkap dengan gaji besar 
dan suara dalam membuat 

keputusan dan godaannya 
adalah untuk bermegah dan 
merasa lebih hebat daripada 
orang-orang di sekeliling saya, 
persoalannya menjadi, apa yang 
diminta oleh cinta kepada saya 
sekarang? 
l Apabila saya dijemput 
untuk menjadi valedictorian 
bagi majlis graduasi dan ketika 
saya berada di podium di ten-
gah-tengah pujian orang ramai 
(dan menyedari kecemburuan 
di kalangan rakan sekelas saya) 
pelbagai godaan akan menimpa 
saya, kebanyakannya  tidak 
sihat. Persoalannya kemudian 
menjadi, apa yang diminta oleh 
cinta kepada saya sekarang? 
l Ketika seseorang member-
kati saya secara mendalam den-
gan cinta, rasa syukur, dan 
keyakinan dan godaan saya 
adalah untuk memberi makanan 
kepada ego saya dengan berkat, 
persoalannya menjadi, apa yang 
diminta oleh cinta kepada saya 
sekarang? 
Kita tidak dapat melindungi 

diri kita dari perasaan spontan 
yang melanda kita, sama ada 
ketika keadaan berjalan lancar 
dan ketika mereka menjadi buruk 
- dan kebanyakan perasaan itu 
menggoda kita untuk menjauh-
kan diri dari cinta. 

Oleh itu, setiap kali kemurun-
gan atau masalah menggoda kita 
untuk menjauhkan diri dari apa 
yang terbaik dan paling mulia, 
persoalannya menjadi, apa yang 
diminta oleh cinta kepada saya 
s e k a r a n g ?  —  H a k c i p t a 
Terpelihara 1999-2021 @ Fr 
Ron Rolheiser 

Di dalam Injil tadi dua perib-
adi, iaitu perempuan yang 

menderita pendarahan serta 
Jairus, melakukan lebih daripada 
sekadar berdoa atau percaya 
kepada Yesus. Mereka juga tetap 
berusaha dengan menggunakan 
segala yang ada pada waktu itu 
untuk dapat berhubung dengan 
Yesus. Melalui gabungan usaha 
mereka sendiri serta iman dan 
doa kepada Yesus membuatkan 
permohonan mereka dikabulkan.

St. Ignatius dari Loyola pernah 
memberi nasihat, “Bekerjalah,” 
katanya, “Seakan-akan segalan-
ya berharap pada Allah, dan ber-
doalah seakan-akan segalanya 
bersandarkan pada dirimu.” 

Ini bererti bahawa kita harus 
berusaha belajar, mendapatkan 
pekerjaan atau mencari obat 
yang sesuai untuk menyembuh-
kan penyakit kita. Namun begi-
tu, kita harus ingat bahawa den-
gan berusaha sendiri itu belum 
cukup. 

Kita harus mohon campur tan-

gan Tuhan dalam segala apa 
yang kita lakukan. Pada masa 
yang sama kita harus selalu 
mohon kepada Allah atas segala 
keperluan kita, sambil sentiasa 
sedar bahawa kita harus bekerja 
sama dengan-Nya melalui usa-
ha-usaha kita sendiri. Dengan 
kata lain, hendakya kita sentiasa 
berpegang pada slogan, “berdoa 
dan bekerja” sebagai pemangkin 
iman dan minda kita.

Seperkara yang menarik den-
gan kisah perempuan yang men-
derita pendarahan dalam Injil 
tadi ialah kegigihannya untuk 
berusaha sembuh serta imannya 
yang luar biasa terhadap kuasa 
penyembuhan Yesus, “Asalku 
jamah saja jubah-Nya,” katanya, 
“Aku akan sembuh” (Mk 5:28).

Dan memang betul dia sempat 
menjamah jubah Yesus. Pada 
saat itu kuasa disambungkan 
kepada wanita tersebut sehingga 
kuasa penyambuhan itu mengalir 
dari Yesus kepada perempuan 
tersebut.

Namun pada masa yang sama 
kita mendengar bahawa ramai 
orang-orang yang menjamah 
Yesus termasuk orang-orang 
Farisi dan Saduki, tetapi tidak 
ada apa-apa perubahan di dalam 
diri mereka. Malah Yesus sendiri 
tidak dapat melakukan apa-apa 
penyembuhan kepada mereka. 
Mengapa demikian?

Memang orang-orang tersebut 
melihat, mendengar dan meny-
entuh Yesus, namun tidak ada 
apa-apa yang terjadi kepada 
mereka. Mengapa? Mereka 
bagaikan air dalam termos yang 
saya ceritakan tadi. 

Mereka belum disambungkan 
ke dalam kuasa Yesus. Sama ada 
mereka menolak untuk percaya 
pada kuasa penyembuhan-Nya 
atau mereka tidak memikirkan-
Nya. Maka tidak ada apa peru-
bahan yang terjadi pada mereka 
walaupun dekat pada Yesus. 
Kesilapan bukan terletak pada 
Yesus tetapi pada diri mereka 
sendiri.

Pilihan seperti ini pun terjadi 
pada diri kita masing-masing. 
Kuasa Yesus ada pada setiap kita 
tetapi boleh terjadi “suis” kuasa 
tersebut belum atau sengaja kita 
tidak pasang. Sebab sekali kita 
membuat hubungan dengan-
Nya, maka kuasa Yesus tersebut 
akan merubah kita. Lalu Dia 
memanggil kita untuk saling 
menyembuhkan antara satu den-
gan yang lain. Hidup kita akan 
terus menjamah sesama kita 
sehingga akhirnya kita mulai 
bertanya pada diri kita sendiri 
apa sebenarnya yang keluar dari 
mulut kita, dari tingkah laku kita 

dan dari perhubungan kita den-
gan sesama – melukai atau 
menyembuhkan?!

Agar Khabar Gembira Injil itu 
sentiasa hidup, maka kita perlu 
menghidupinya di dalam kehidu-
pan harian kita. Ini berereti pada 
hari ini kita dijemput untuk men-
jadi saluran kuasa penyembuhan 
Kristus seperti apa yang pernah 
dikatakan dan diamalkan oleh 
St.Francis: “Di mana terdapat 
kebencian, jadikanlah daku pem-
bawa damai; di mana terdapat 
luka-luka batin, jadikanlah daku 
pendamai…” — Santapan 
Rohani 

Hari Minggu Biasa Ke-13
(TaHun B )

KEBIJAKSANAAN 1, 13-15; 2, 23-24; 
        2 KORINTUS 8, 7. 9. 13-15

INJIL MARKUS 5, 21-43  
(ATAU  21-24. 35B-43)

Semakin mengasihi, semakin syurga terbuka untuk kita
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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: Shalom, saya dan suami sudah lima 
tahun mendirikan rumah tangga. Kami sama-
sama memiliki pekerjaan. Oleh itu, sejak kami 
berkahwin hingga sekarang, suami tidak per-
nah memberikan sebahagian pendapatannya 
kepada saya. 

Semua keperluan rumah tangga saya yang 
menanggung. Dia hanya akan memberikan 
wang jika saya meminta kalau saya kekuran-
gan wang. Saya sudah beberapa kali berpesan, 
agar jangan menunggu saya meminta wang 
perbelanjaan dapur baru memberi. Tetapi per-
mintaan saya tidak diendahkan maka saya juga 
menolak jika dia meminta untuk “dilayani” 
(hubungan suami isteri). Apa yang harus saya 
lakukan? — Puan Gabriella R

Jawaban: Sebelum memasuki alam perkahwinan 
— masa bercinta — pasangan akan membicara-
kan bersama mengelola rumah tangga. Masa ber-
pacaran adalah kesempatan untuk saling terbuka, 
mengenal satu sama lain, merancang kehidupan 
bersama kelak. 

Cinta seharusnya diekspresikan dengan per-
buatan untuk memberikan segalanya kepada pas-
angan hidupnya, bahkan nyawa pun dikorbankan 
demi cinta. Bukti yang paling nyata adalah cinta 
ibu kepada anaknya. Ibu mempertaruhkan nyawa 
ketika melahirkan.

Apabila suami-isteri masih merasa berat untuk 
memberikan penghasilan kepada pasangannya 
demi kehidupan bersama, maka perlu dipersoal 
akan cintanya terhadap pasangan. 

Dari perkongsian Puan, nampaknya anda dan 
suami belum ada kesepakatan mengelola kewan-
gan sebelum perkahwinan. Maka mulailah lang-
kah untuk membicarakan bersama hal itu. Jika 
tidak, persoalan itu akan selalu muncul dan men-
gusik keharmonian keluarga.

Ada beberapa strategi dalam pengelolaan 
kewangan keluarga. Hal paling penting ialah ket-
erbukaan komunikasi dan dilandasi cinta serta 
kebaikan bersama. Anda harus berani mengajak 
suami untuk membincangkan hal itu. Semua 
yang kalian lakukan demi kebahagiaan perjalan-
an hidup selanjutnya.

Strategi kewangan keluarga yang pertama 
adalah suami memberikan seluruh penghasilan-
nya kepada sang isteri. Isteri harus bijak menggu-
nakan dan mengendalikan kewangan keluarga 
untuk hal-hal yang perlu sahaja. Jika mengabai-
kan hal itu, besar kemungkinan kepercayaan 
suami terhadap isterinya hilang.

Strategi kedua adalah seluruh pendapatan 
suami digunakan untuk perbelanjaan keluarga 
manakala pendapatan isteri untuk ditabung atau 
dilaburkan. 

Strategi ini mirip dengan cara pertama. Pola ini 

biasa digunakan sebagai ekspresi suami untuk 
menunjukkan tanggung jawab terhadap keluarga. 
Namun sang isteri saat menggunakan dana yang 
ada dalam simpanan harus seizin suami, apatah 
kalau pengeluaran itu bersifat peribadi. 

Strategi ketiga adalah suami-isteri membuka 
simpanan bank bersama, dan memindahkan 
penghasilan masing-masing ke simpanan bersa-
ma. 

Seluruh biaya hidup keluarga diambil dari 
simpanan bersama tersebut. Strategi ini men-
gubah “kamu” dan “saya” menjadi “kita”, keluar-
ga adalah sebuah kesatuan. Suami dan isteri 
berkolaborasi untuk saling menyejahterakan dan 
membahagiakan.

Strategi keempat adalah penghasilan suami 
mahupun isteri dipegang masing-masing. Namun 
perlu disepakati pengeluaran dalam keluarga, 
misal pendapatan suami digunakan untuk pengel-
uaran rutin seperti ansuran rumah, kenderaan, 
bil-bil elektrik dan air. 

Manakala penghasilan isteri untuk biaya hidup 
sehari-hari dan sekolah anak.

Strategi apapun yang dipilih, setiap pengeluar-
an dana sebaiknya diketahui bersama, jangan 
sampai salah satu pihak berasa tidak diajak ber-
bincang atau merasa ditipu atau dibohongi. Jika 
itu terjadi maka kepercayaan bakal luntur. 
Selamat mencuba. — hidupkatolik.com

Mengendalikan kewangan keluarga
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KUALA LUMPUR: Selaras dengan usaha 
Pemerintah Malaysia untuk memberi suntikan 
vaksin kepada 80 peratus rakyat pada akhir 
tahun 2021, Keuskupan Agung Kuala Lum-
pur telah meminta umat Katolik untuk segera 
mendaftar vaksinasi. 

Kerajaan agresif memberikan suntikan vak-
sin kepada rakyat sebagai langkah mengekang 
penularan COVID-19 secara menyeluruh, se-
lain pematuhan tinggi dalam kalangan rakyat 
terhadap prosedur operasi standard (SOP) dan 
lain-lain penting.

Walaupun menerima vaksin adalah penting 
namun jelas, masih ramai yang ragu-ragu ter-
hadap vaksin. Salah seorangnya ialah Fr Ray-
mond Pereira, paderi paroki St Thomas More, 
Subang Jaya.

Fr Raymond pada mulanya berasa ragu un-
tuk menerima vaksin kerana dia mempunyai 
banyak pertanyaan. “Saya tidak pasti vak-
sin mana yang terbaik untuk saya, vaksin ini 
diperbuat daripada bahan apa dan apakah vak-
sin ini benar-benar selamat?”

Namun ketika jumlah kes dan kematian 
COVID-19 di Malaysia mulai melonjak naik 
pada akhir Mei, Fr Raymond menyedari ba-

hawa dia harus menerima vaksin bagi melind-
ungi dirinya dan orang-orang di sekelilingnya, 
terutama sejak para imam dianggap sebagai 
barisan hadapan. 

Tambahnya, “Saya meminta nasihat dari 
doktor dan berdoa kepada Roh Kudus serta 
memohon bantuan dari Perawan Maria. Ini 
telah memberi kekuatan bagi saya untuk 
mendaftar menerima vaksin.”

“Kemudian saya mendaftar melalui ap-
likasi MySejahtera dan dalam beberapa hari, 
saya menerima temu janji untuk diberi vaksin  

Sinovac di Setia City Convention Center pada 
18 Jun,” kata Fr Raymond yang berasa tenang 
dan damai selepas mendaftar.

Setelah vaksinasi, Fr Raymond tidak men-
galami kesan sampingan. “Saya berasa sihat 
dan dapat tidur lena,” katanya yang akan men-
erima vaksin dos kedua pada 9 Julai. 

Berikutan sebilangan besar berita palsu 
yang menyebabkan ramai berasa ragu meneri-
ma vaksin, Fr Raymond berkata, “Jangan per-
caya semua yang anda baca di media sosial. 
Sentiasa periksa maklumat vaksin dari sumber 

yang boleh dipercayai. Paling baik, berjumpa 
dengan doktor anda untuk mendapatkan mak-
lumat dan nasihat”.

Ketika ini, empat varian kes import COV-
ID-19 tambah membimbangkan Malaysia 
dengan terbaharu adalah B.1.617 dari India 
yang dikategori sebagai Variant of Concern 
(COV).

Walaupun semua orang bebas menerima 
vaksin atau menolaknya, Fr Raymond men-
dorong semua orang untuk mengambil vaksin 
demi melindungi diri sendiri dan orang tersay-
ang. “Memilih untuk diberi vaksin adalah tin-
dakan mengasihi orang lain. Sekiranya anda 
masih mempunyai keraguan, berdoalah,” kata 
Fr Raymond. 

Media tempatan melaporkan sebanyak 
5,841 kes baharu jangkitan COVID-19 di-
laporkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif 
kes di negara ini meningkat ke 716,847.

Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr Noor 
Hisham Abdullah, berkata Selangor kekal 
mencatatkan kes harian tertinggi hari ini den-
gan 2,072 kes diikuti Negeri Sembilan dengan 
781 kes, Sarawak (581); Kuala Lumpur (552); 
Johor (346); Kedah (271) dan Melaka (247). 

Paderi rasa lebih selamat, damai 
selepas terima vaksin 

KENINGAU: Selepas menerima suntikan 
Vaksin Comirnaty yang pertama pada 26 Mei 
2021 yang lalu, Uskup Cornelius Piong tidak 
mempunyai masalah untuk memenuhi temu-
janji penerimaan suntikan vaksin untuk dos 
yang kedua pada 16 Jun 2021. 

Penerimaan suntikan vaksin kali ini juga di-
adakan di Dewan Masyarakat, Keningau.

Prelatus itu tiba sebelum jam 8.00pagi lagi 
dan selesai pada jam 9.30pagi. Turut meneri-
ma suntikan dos yang kedua ini adalah semua 

mereka yang telah menerima suntikan dos 
vaksin yang pertama yang terdiri daripada para 
paderi, religius, krew Kekitaan FM, dan Kaki-
tangan Katedral St.Francis Xavier, Keningau.

Dengan lengkapnya dos suntikan vaksin 
yang telah diterima oleh Ketua Keuskupan 
Keningau ini, ia pasti memberi dorongan dan 
keyakinan kepada umat Katolik khususnya di 
Keuskupan Keningau untuk tidak berasa ragu 
menerima vaksin COVID-19. — Juanis bin 
Marcus

Mahu kekang penularan 
COVID-19 dan variannya, Uskup 
Cornelius terima dos kedua vaksin 

Uskup Cornelius (kiri) bersama Fr Joseph Gapitang. 
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Sahabat kecil Yesus
Cari 12 perbezaan pada 

gambar di bawah. 

"Hai anak, Aku berkata kepadamu, bangunlah! 
Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri 

dan berjalan." (Markus 5:41-42)

Hello adik-adik,

Apabila kita dalam keadaan 
sedih, kita mudah untuk be-
rasa putus asa. 
Auntie ingin mengongsikan 

kepada adik-adik, tentang 
katekesis yang pernah disam-
paikan oleh Bapa Suci Fran-
siskus.
Bapa Suci kita seorang yang 

sangat taat berdoa. Dia men-
gatakan seseorang yang taat 
berdoa akan lebih kuat dan 
tabah dalam menghadapi pel-
bagai cabaran kehidupan.
Ini mengingatkan auntie 

tentang kisah Injil pada min-
ggu ini. Yesus telah melakukan 
mukjizat terhadap dua orang 
wanita dewasa dan seorang 
kanak-kanak perempuan iaitu 
anak kepada Yairus.

Jika adik-adik perhatikan, 
kedua-dua wanita ini berada 
dalam situasi yang sangat 
kritikal. Tetapi iman mereka 
dan orang-orang di sekeliling 
mereka yang tidak putus asa 
untuk memanggil Yesus. 
Adik-adik, jika segala 

sesuatu yang kita lakukan 
dalam iman, ia akan mendata-
ngkan kemenangan dan peng-
hiburan, meskipun di mata 
dunia, kita kelihatan kalah. 
Injil pada hari Minggu ini 

menyatakan kepada kita ba-
hawa Yesus bukan sahaja 
menyembuhkan malah mem-
bangkitkan yang mati, me-
nyelamatkan dan memberi su-
kacita!

Salam Sayang
Auntie Melly 

Di bawah merupakan boneka anak perempuan Yairus yang disembuhkan 
dan diselamatkan oleh Yesus. Boneka ini juga mengandungi petikan dari 
Alkitab. Gunting boneka ini dan warnakan. 

Ajaklah rakan-rakan adik-adik untuk bermain boneka ini dan membaca 
kisah anak perempuan Yairus dalam Injil Markus 5: 21-43.

Mari Mewarna 
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KOTA KINABALU: Hanya bebera-
pa hari saja lagi akan menjelang 
Sabah Youth Day 5 atau V-SYD5 

yang akan diadakan secara virtual. 
Pada masa ini, para penganjur dan 
peserta dalam proses persiapan 
akhir untuk menyambut kedatangan 
program belia Katolik yang besar ini.

Tim Program dengan keahlian seramai 35 
orang, diketuai oleh Anna Teresa Peter Aman-
dus, bersama para penganjur lain telah beru-
saha sebaik-baiknya untuk menyediakan satu 
bentuk program yang bersesuaian dengan 
keperluan masa kini dan dengan jiwa belia.

Ianya merupakan suatu pernyataan cin-
takasih bahawa gereja mempedulikan para 
belia Sabah dan ingin berjalan bersama dalam 
menemukan jawapan bagi persoalan iman 
dan hidup mereka.

Objektif SYD5 adalah 1) Membawa para pe-
serta untuk merayakan iman sebagai belia Ka-
tolik di Sabah; 2) Agar para peserta dapat me-
renung, menghayati, dan mengikuti teladan 
Bonda Maria yang setia terhadap panggilan 
Tuhan dan 3) Agar para peserta diteguhkan 
untuk berani menjadi saksi-saksi Kristus pada 
era Millennial.

Selaras dengan objektif SYD5 ini, program 
ini memberikan peluang kepada para peser-
ta untuk mengongsikan pengalaman iman, 
kepahitan, kelukaan, kegembiraan, kurnia 
yang mereka miliki dan mengalami cintakasih 
Tuhan melalui persahabatan antara sesama.

Program ini bermatlamat untuk meny-
edarkan mereka akan cabaran dunia masa 
kini, lebih berfikir secara kritikal dan global, 
menyedari peranan mereka dalam Gereja 
dan seterusnya mendorong mereka menjadi 
murid-murid Yesus yang setia, komited dan 
lebih efektif dalam pelayanan sesama belia, 
keluarga, gereja dan masyarakat.

Untuk mendapatkan gambaran tentang 
kandungan program yang terpilih dalam vir-
tual SYD5, Tim Program telah menyediakan 
nota ringkas sebagai panduan para peserta.

‘Christus Vivit’
‘Christus Vivit’ atau dalam Bahasa Melayu, 
Kristus Hidup, merupakan salah dokumen 
Sri Paus Fransiskus hasil daripada Sinod para 
Uskup seluruh dunia pada Oktober 2018. Do-
kumen ini telah dikeluarkan pada bulan Mac 
2019. Intipati dokumen ini berfokus kepada 
orang muda seluruh dunia, maka sebab itulah 
pembentukan program ini adalah berdasar-
kan kepada ‘Christus Vivit’ selain daripada 
tema, objektif dan rasional Virtual SYD5.

‘Christus Vivit’ mengingatkan kepada para 
belia untuk tidak putus asa dalam menghada-

pi cabaran hidup. There is always a way out! 
(CV-103). 

Selain itu dokumen ini juga menyeru para 
belia untuk belajar mengunakan karunia 
dunia hari ini untuk menyebarkan kebaikan 
dan cintakasih kepada diri sendiri, keluarga, 
masyarakat dan seluruh makhluk di bumi. You 
are the now of God! (CV-64).

Bapa Suci Fransiskus dalam dokumennya 
juga mengingatkan kepada orang muda di se-
luruh dunia untuk berjalan bersama dengan 
orang dewasa dalam sama-sama merealisasi-
kan impian dan visi mereka. The old dream 
dreams, and the young see visions! (CV–192).  

Pada akhir dokumen ini, orang muda disaji-
kan dengan cara meneruskan pelayanan. Pe-
layanan itu tidak perlu terlalu besar, ia boleh 
dimulakan dengan perkara yang kecil tapi 
akan memberi impak pada masa akan data-
ng. Ini dapat dilihat dan didengari dalam sesi 
bengkel V-SYD5.

Akhir sekali, kita sebagai orang muda se-
lalu diingatkan tentang panggilan hidup. Baik 
panggilan hidup sebagai seorang yang bek-
erja, seorang yang ingin mendirikan rumah 
tangga, mereka yang ingin menjadi seorang 
paderi dan religius, semua ini adalah panggi-
lan yang murni. Ini adalah kerana panggilan ini 
sekiranya benar-benar dihidupi berlandaskan 
kepada terang Injil dan kasih, pasti membuah 
dunia yang baik.

Celebration of Love
Celebration of love merupakan sesi meraya-
kan kasih Tuhan setelah melalui V-SYD 5 mela-
lui Jalan Salib, Malam Tematik dan Adorasi. 
Setiap Celebration of Love ini merupakan sesi 
peneguhan dalam bentuk doa dan persem-
bahan bertema (Tematik) dan diadakan pada 
akhir program pada hari kedua, ketiga dan 
keempat. 

Semoga melalui Celebration of Love ini, 

orang muda Katolik yang mengikuti program 
V-SYD 5 akan lebih diperkuatkan dan diyakin-
kan bahawa mereka adalah anak-anak yang 
dikasihi Bapa dan hati mereka didorong untuk 
mengongsikan kasih Tuhan kepada sesama.

Baptized and Sent dan Youth Fiesta
Pada tahun 2019, Bapa Suci Fransiskus telah 
mengumumkan Bulan Missionari Luar Biasa 
untuk mengingati ulang tahun Surat Apostolik 
Sri Paus Benediktus XV iaitu Maximum Illud 
yang ke 100 tahun. Tema bagi bulan Mission-
ari Luar Biasa ini adalah “Dibaptis dan Diutus: 
Gereja Kristus dalam misi di dunia”.

Tujuannya adalah untuk memberi kesedar-
an kepada maksud misi dan menghidupkan 
kembali rasa tanggungjawab untuk memberi-
takan Injil dengan semangat baru.

Dalam mesej Bapa Suci semasa Minggu 
Misi 2018 yang memberi tumpuan kepada 
orang muda, mengingatkan kepada semua 
orang bahawa hidup adalah satu misi. Misi 
untuk menyebarkan iman ke seluruh dunia 
dengan menjadi saksi kepada cinta kasih teru-
tama sekali dalam dunia digital hari ini.

Memetik kata-kata Bapa Suci dalam Evan-

gelli Gaudium 273 “I am a mission on this 
earth; that is the reason why I am here in this 
world”, mengingatkan kepada orang muda 
bahawa mereka punyai sebab untuk berada 
di dunia dan jangan fikir mereka tidak punyai 
apa-apa untuk diberikan atau berfikir bahawa 
orang lain tidak memerlukan mereka. “Think 
about it! Each of you, think in your heart: 
many people need me” – Bapa Suci Fransis-
kus, Hari Misi Sedunia 2018.

Pada hari terakhir V-SYD5 bertemakan ‘EM-
POWERED’ atau memperkasakan. Maka amat 
sesuailah V-SYD5 diakhiri dengan Youth Fiesta 
kerana ia mengajak para belia untuk meraya-
kan dan mengucap kesyukuran di dalam hati 
mereka setelah lima hari pertemuan diadakan 
secara atas talian.

Ini adalah harapan Gereja, semoga melalui 
sesi-sesi yang membina ini, orang muda Kato-
lik yang dibaptis dapat diingatkan semula janji 
baptisan mereka, diteguhkan, diperkasakan 
dan dibangkitkan agar berani menyatakan ‘Ya’ 
untuk diutus semula ke dunia realiti dan men-
jadi missionari (duta kecil) Tuhan Yesus bagi 
menyebarkan Injil dan cintakasih ke seluruh 
bumi.  — Tim Program SYD5

Belia dari Paroki Blessed Sacrament Labuan  sedang berlatih untuk memberi 
persembahan Malam Tematik, Youth Fiesta dan Welcoming pada Virtual SYD5 pada 
19-23 Julai 2021. 

Belia dari Paroki St Michael Penampang bersiap sedia untuk persembahan Malam Tematik, Youth Fiesta dan Welcoming pada 
Virtual SYD5 pada 19-23 Julai 2021

Peserta SYD-5 bakal enjoy 
Christus Vivit, Celebration of Love! 
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Tokoh agama, ilmuwan akan bertemu di 
Vatikan untuk konferensi perubahan iklim 

Wanita Kristian maut akibat penganiayaan 
dalam tahanan polis di India
HYDERABAD, India: Seorang 
wanita beragama Kristian dari 
komuniti Dalit maut selepas men-
galami kekerasan semasa ditahan 
di sebuah balai polis di daerah Ya-
dadri-Bhongir di Telangana, India.

Wanita yang dipanggil Mariy-
amma itu ditangkap bersama anak 
lelakinya setelah mereka dituduh 
mencuri di desa Komatlagudem.

Di kebanyakan daerah majoriti 
Hindu di India, orang-orang Kris-
tian dari komuniti Dalit mengalami 
diskriminasi yang mengerikan dan 
sering menjadi sasaran serangan.

Father Devasagayaraj Zackarias, 
mantan setiausaha nasional komisi 
untuk kasta-kasta yang kurang 
beruntung dari Konferensi para In-
dia, mengatakan kematian dalam 
tahanan sudah sering terjadi.

Katanya, warga Dalit telah men-
jadi “korban utama.”

Mariyamma, seorang pembantu 
rumah di sebuah rumah di desa 
Addagudur, diduga dipukul oleh 

enam orang polis beruniform di 
balai polis. 

Wanita itu sebelumnya dijemput 
dari rumahnya pada tengah malam 
dan dipukul oleh polisi, kata anak 
perempuan Mariyamma, Swapna.  

Fr Zackarias mengatakan kema-
tian wanita Dalit itu merupakan, 
“fakta yang mengerikan dan men-
jijikkan” di kebanyakan tempat di 

India.
Paderi itu mengatakan kekerasan 

berasaskan kasta mengalami pen-
ingkatan di beberapa negari di In-
dia selatan semasa pandemik. 

Etnik Dalit mengacu pada orang-
orang “tidak boleh disentuh atau 
didekati” atau dianggap najis di 
bawah sistem kasta kuno India.  — 
LiCASnews.com 

Tutup katekis tentang doa, 
Sri Paus Fransiskus minta 
umat beriman selalu berdoa

TAKHTA SUCI: Vatikan akan 
menjadi tuan rumah pertemuan 
besar para pemimpin agama dan 
ilmuwan dunia menjelang Konfe-
rensi Perubahan Iklim Persatuan 
Bangsa-Bangsa (COP26) pada bu-
lan November di Glasgow, Scot-
land. 

Pertemuan itu bertujuan un-
tuk membuat keputusan bersama 
untuk disampaikan pada KTT 
yang merupakan “momen penting 
dalam sejarah umat manusia.”

Konferensi yang akan diada-
kan pada 4 Oktober, dengan tema 
“Iman dan Sains: Menuju COP26,” 
diadakan oleh Kedutaan England 
dan Itali. 

Pertemuan ini akan melibatkan 
sekitar 40 pemimpin dari agama-
agama besar dunia dan 10 ilmuwan 
dan akan mengeluarkan seruan 
bersama untuk COP26.

Dalam sidang akhbar pada 17 
Jun, Uskup Agung Paul Richard 
Gallagher, Setiausaha  Hubungan 

Antara Negara (Menteri Luar Neg-
eri) Vatikan mengatakan Sri Paus 
Fransiskus kemungkinan akan 
mengikuti acara pada bulan Okto-
ber itu.

Uskup Agung itu mengatakan 
Bapa Suci  sangat komited pada 
masalah perubahan iklim dan ke-
mungkinan besar akan menyertai 
perhimpunan itu. 

Vatikan akan mengesahkan ke-
hadiran Sangti Papa ke acara ini  
beberapa hari mendatang.

Uskup Agung Gallagher me-
nekankan bahawa iman memiliki 
peranan dalam mencari solusi 
cabaran perubahan iklim.

“Anda harus memanfaatkan se-
mua sumber daya yang dimiliki 
jika ingin menghadapi cabaran 
ini,” katanya seraya menambah 
bahawa iman, agama, dan dimensi 
spiritual manusia juga sangat pent-
ing.

“Jika kita mengabaikan aspek ini 
dan berfikir bahawa satu-satunya 

solusi adalah politik yang baik atau 
sains yang baik, maka kita  tidak 
berhasil,” kata uskup agung itu.

“Agama adalah semacam visi 
terpadu tentang kehidupan, dunia, 
dan segala isinya. Agama men-

cakup semua masalah yang mem-
pengaruhi keberadaan kita sebagai 
manusia,” kata Uskup Agung Gal-
lagher.

Prelatus itu mengatakan desa-
kan untuk menghadapi peruba-
han iklim semakin meningkat, 
dan pandemik telah menunjukkan 
bagaimana pelbagai krisis ekono-
mi, sosial, dan sumber makanan 
mempengaruhi semua orang di 
planet ini.

Uskup Agung Gallagher menga-
takan para pemimpin agama harus 
menekan polisi mereka untuk 
membuat keputusan yang berani 
semasa konferensi PBB di Glas-
gow, Scotland. 

Menurut, “COP26 mung-
kin akan menjadi momen kunci 
dalam sejarah umat manusia. 
Akan ada pilihan sukar yang harus 
dibuat dan dengan rahmat Tuhan, 
semoga kita memiliki keberanian 
untuk membuat pilihan itu. —                                               
LiCASnews 

TAKHTA SUCI: Sri Paus Fransis-
kus meminta umat beriman untuk 
terus berdoa khususnya pada masa 
paling sukar dalam hidup mereka.

Mengakhiri siri katekesis ten-
tang doa pada 16 Jun, yang ber-
mula pada Mei 2020, Bapa Suci 
mengatakan Yesus tetap berdoa  
ketika dalam sakratul maut di 
kayu salib.

Ertinya “bahkan dalam pend-
eritaan kita yang paling menyak-
itkan, kita tidak pernah ditinggal 
sendirian. Jangan sampai kita lupa 
bahawa Yesus berdoa untuk kita. 
Kita semua harus ingat akan hal 
ini," ujar Sri Paus. 

“Bahkan pada saat-saat terbu-
ruk, kita sudah disambut dalam 
dialog antara Yesus dengan Bapa 
dalam persekutuan Roh Kudus,” 
tambah Sri Paus Fransiskus.

Tambahnya, “hal yang paling 
indah untuk diingati adalah kita 
tidak hanya berdoa, tetapi dapat 
dikatakan, kita telah didoakan.

“Yesus bukanlah seorang filant-
rofi dermawan yang mengurus 
penderitaan dan penyakit manu-
sia. Dia lebih dari itu.”

Yesus memberikan keselamatan 
total, keselamatan mesianik, yang 

memberi harapan dalam keme-
nangan definitif hidup atas kema-
tian, kata paus.

Bapa Suci mengatakan doa 
Yesus sangat kuat, unik, dan harus 
menjadi model doa kita.

“Yesus berdoa untuk semua 
orang. Dia juga berdoa untuk 
saya, untuk anda semua. Masing-
masing kita dapat berkata: ‘Yesus 
berdoa untukku di kayu Salib.’

Bapa Suci mengatakan Yesus 
mendoakan kita. “Yesus dapat 
berkata kepada kita masing-mas-
ing: Aku berdoa untukmu, pada 
Perjamuan Terakhir, dan di kayu 
Salib,” tambah Paus Fransiskus.

Uskup Roma itu mendesak 
umat beriman untuk tidak pernah 
lupa bahawa Yesus berdoa untuk 
semua orang.

“Kita semua diwasiatkan oleh 
Yesus Kristus, dan bahkan pada 
saat Sengsara, Kematian, dan 
Kebangkitan-Nya, segala sesuatu 
dipersembahkan untuk kita.”

“Dengan doa dan kehidupan, 
yang tersisa bagi kita hanyalah 
memiliki keberanian, harapan, 
dan dengan keberanian dan hara-
pan ini kita mengalami doa Yesus 
dan maju terus.” — LiCAS.news 

Pada tahun lalu Gereja di Bangladesh melancarkan gerakan 
penanaman pohon sebagai bagian dari tanggapan terhadap ensiklik 
Laudato si Paus Fransiskus. (Foto RVA)

HỒ CHÍ MINH: Vietnam terus me-
nangani situasi pandemik yang ru-
mit dengan 13,483 kes coronavirus 
dilaporkan setakat 22 Jun 2021. 

Sebanyak 1,714 kes telah dilapor-
kan di Bandar Hồ Chí Minh sahaja. 
Beberapa kumpulan Katolik di 
keuskupan agung telah digerakkan 
untuk meberikan bantuan.

Father Joseph Đinh Văn Thè, vi-
karis dari paroki Tân Trang, men-
gundang umat beriman untuk ber-
doa dan melaksanakan kerja-kerja 
amal.

Paroki itu mengadakan pengagi-
han makanan khusus bagi mereka 
yang terjejas teruk seperti pengutip 
sampah, warga tua, orang sakit, dan 
mereka yang tinggal di kawasan 

termiskin. “Banyak keluarga meng-
hadapi cabaran besar namun kami 
selalu percaya kepada Tuhan. Kami 
mendoakan kedamaian semua orang 
dan semoga pandemik ini segera be-
rakhir,” kata Fr Joseph. 

 Di paroki St Martin, Fr Peter Vũ 
Minh Hùng membuka Quán Cơm 
2000 pada tahun 2016, sebuah kedai 
beras di mana orang dapat membeli 
makanan dengan harga hanya 2,000 
dong (beberapa sen AS).

Namun akibat pandemik, kedai 
itu terpaksa ditutup, tetapi ia disusun 
semula untuk mengagihkan beras 
kepada orang miskin, termasuk pen-
jual tiket loteri dan pemandu teksi 
motosikal. 

Antara 500 dan 600 orang datang 

setiap hari, dan Fr Peter mengambil 
bahagian dalam membagikan ma-
kanan.

Kerja-kerja amal yang digerak-
kan oleh kumpulan Katolik ini telah 
menyokong mereka yang terjejas. 
Selain membahagikan makanan, 
pelitup muka, ubat-ubatan, mereka 
juga membantu mereka yang tidak 
mampu membayar bil dan yang 
tidak dapat membeli ubat. 

Beberapa umat beriman menga-
takan, “Pada saat seperti ini, kita 
tidak membiarkan diri kita diatasi 
oleh pesimisme dan kesedihan. Pan-
demik mengajar kita belajar untuk 
saling menjaga, membawa keg-
embiraan dan memperkuat persa-
habatan.” — AsiaNews 

Paroki jadi barisan hadapan bantu mangsa pandemik 



Hari Datuk dan Nenek, 
kehadiran mereka 
sangat diperlukan 
KOTA VATIKAN: Umat Katolik 
yang telah mencapai usia senja, 
Tuhan sentiasa dekat dengan ka-
lian dan mempunyai rencana un-
tuk kehidupan kita, ujar Sri Paus 
Fransiskus semasa menulis kepada 
rakan-rakan sebayanya.

“Saya dilantik menjadi uskup 
Rom ketika sudah bersara, dan 
tidak menyangka akan melakukan 
sesuatu yang baru,” kata Bapa Suci 
yang kini berusia 84 tahun dan ter-
pilih sebagai pengganti Sto Petrus 
semasa berusia 76 tahun.

“Tuhan selalu - sentiasa - dekat 
dengan kita. Dia dekat dengan kita 
dengan kemungkinan baharu, idea 
baharu, penghiburan baharu, tetapi 
selalu dekat dengan kita. Anda 
tahu bahawa Tuhan itu kekal; dia 
tidak pernah bersara,” tulis Sri 
Paus dalam perutusannya untuk 
perayaan pertama Gereja Katolik 
pada Hari Sedunia dan Nenek dan 
Warga Emas.

Mesej itu dikeluarkan di Vatikan 
pada 22 Jun, menjelang perayaan 
25 Julai, hari Ahad yang paling 
dekat dengan perayaan Sto Yuakim 
dan Anna, datuk nenek Yesus.

Vatikan juga mengumumkan 
bahawa orang-orang yang meng-
hadiri Misa atau perayaan lain pada 
hari itu, "atau meluangkan waktu, 
menziarahi saudara mara yang 
sudah tua atau bergabung dalam 
doa untuk orang tua 25 Julai da-

pat menerima pleno selagi mereka 
memenuhi syarat biasa, mengaku 
dosa, menerima Ekaristi dan ber-
doa untuk intensi Sri Paus. 

Indulgensi itu juga tersedia bagi 
“orang tua yang sakit, menyatukan 
diri mereka secara rohani dengan 
fungsi suci pada hari dunia ini, 
dengan mempersembahkan doa, 
keperitan atau penderitaan mereka 
kepada Tuhan yang maha penyay-
ang. kehidupan mereka,” kata Va-
tikan.

Pesan Sri Paus Fransiskus, yang 
disebarkan dalam bentuk tulisan 
dan video, mengakui ramai orang 
tua di seluruh dunia menderita dan 
terus dalam keadaan sukar, men-
derita secara fizikal, emosi dan ro-
hani kerana pandemik COVID-19.

Namun prelatus itu juga mene-
gaskan bahawa panggilan Kristian 
untuk membahagikan Injil adalah 
hal yang penting sekarang bagi 
mereka semua seperti sebelumnya. 
— CNS 

BM 7HERALD Jun 27, 2021 bahasa malaysia

Kenali 
Santo Anda 

Sto. Petrus & Paulus 
~ 29 Jun ~

Petrus, Sri Paus pertama kita, 
adalah seorang nelayan dari 
Galilea. Yesus memanggilnya 

untuk mengikuti Dia. 
Dia seorang sederhana yang giat 

bekerja, murah hati dan amat dekat 
dengan Yesus. Nama asli rasul besar 
ini adalah Simon, tetapi Yesus men-
gubahnya menjadi Petrus, yang erti-
nya “batu karang”. “Engkaulah 
Petrus,” kata Yesus, “dan di atas 
batu karang ini Aku akan mendiri-
kan Gereja-Ku.” 

Petrus adalah pemimpin para 
rasul. Ketika Yesus ditangkap, 
Petrus ketakutan. Pada ketika itulah 
dia berbuat dosa dengan menyang-
kal Kristus sebanyak tiga kali. 

Tetapi, Petrus menyesali perbua-
tannya dan Yesus mengampuni 
Petrus. Sesudah kebangkitan-Nya, 
Dia bertanya tiga kali kepada 
Petrus, “Apakah engkau mengasihi 
Aku?”

Jawab Petrus, “Tuhan, Engkau 
tahu segala sesuatu, Engkau 
tahu, bahawa aku mengasihi 
Engkau.”  Sesungguhnya, Yesus 
memang tahu! Dengan lembut 
Yesus berkata, “Gembalakanlah 

domba-domba- Ku.”
Paulus adalah rasul besar yang 

dahulunya menganiaya umat 
Kristian. Kemudian dia bertobat. 

Pada saat pertobatannya, Yesus 
mengatakan: “Aku akan menunjuk-
kan kepadanya betapa banyak pend-
eritaan yang harus ia tanggung oleh 
kerana nama-Ku.” 

Sto. Paulus sangat mengasihi 
Yesus, buktinya, dia menjadi 
teladan hidup Juruselamat kita. 
Sepanjang hidupnya, St. Paulus 
menghadapi pelbagai macam halan-
gan, cabaran dan bahaya. 

Kerap kali dan berulang kali dia 
kelaparan, haus dan kedinginan. 
Namun demikian, dia senantiasa 
teguh percaya pada Tuhan. Sebagai 
ganjaran, Tuhan memberinya peng-
hiburan dan sukacita berlimpah 
dalam menanggung penderitaannya. 

Paulus menyebut dirinya sebagai 
rasul orang-orang bukan Yahudi. 
Dia mewartakan Injil kepada orang-
orang bukan Yahudi. Hal tersebut 
menjadikannya terkenal di seluruh 
dunia. 

Oleh kerana Paulus, kita juga, 
menerima iman Kristian

SEOUL: Imam misionari berasal 
dari Ireland dinobatkan sebagai 
“Immigrant of the Year” atau To-
koh Imigran Tahun Ini di Korea 
Selatan atas karya dan perjuan-
gannya bagi para pekerja di ko-
muniti miskin negara itu.

Father Donal O’Keeffe, 70, se-
orang anggota Serikat Misionari 
St. Columban, telah menghabis-
kan lebih dari 40 tahun bekerja 
dan berjuang agar hak-hak para 
pekerja diakui, terutama mereka 
yang tinggal di daerah setinggan. 

Imam itu tiba di Korea pada ta-
hun 1976 ketika negara itu masih 
di bawah diktator militer.

“Ini yang paling mengejutkan 
saya. Semua jenis persatuan dila-
rang pada saat itu. Satu-satunya 
tempat di mana orang dapat berte-
mu adalah di gereja,” kata paderi 
itu kepada AsiaNews.

Fr O’Keeffe mendedikasikan 
waktunya untuk para pekerja yang 
bergerak dari daerah miskin di 
sekitar kota ke kawasan industri.

Beliau mendirikan sebuah “ru-
mah terbuka” yang menjadi tem-

pat di mana para pekerja, beberapa 
dari mereka masih sangat muda, 
membolehkan mereka bertemu 
dan berkongsi tentang masalah, 
impian, dan aspirasi mereka.

“Sebahagian besar dari mereka 
berhenti belajar setelah sekolah 
menengah. Mereka adalah orang-
orang yang merasa sangat rendah 
diri kerana tidak belajar, merasa 
harga diri yang sangat rendah ka-
rena tekanan sosial,” katanya.

Paderi itu mengatakan bahawa 
dengan pembangunan ekono-
mi,  cabaran sosial baru datang. 
“Kemiskinan tidak terlihat, tetapi 
orang-orang menjadi semakin 
terpinggir,” kata Fr O’Keeffe. — 
AsiaNews/LiCASNews

TAKHTA SUCI: Sri Paus Fransis-
kus meminta umat membantu  raky-
at Myanmar, terutama mereka yang 
terlantar akibat konflik yang sedang 
berlangsung di negara itu sejak ram-
pasan kuasa oleh pihak junta pada 1 
Februari.

“Saya bergabung dengan para 
uskup Myanmar, yang pada min-
ggu lalu meminta perhatian seluruh 
dunia atas pengalaman mengerikan 
yang dialami ribuan orang di ne-
gara itu yang terlantar dan sengsara 
kerana kelaparan," kata Sri Paus se-
lepas memimpin doa Angelus pada 
20 Jun.

Pada 11 Jun, para uskup Katolik 
Myanmar mengeluarkan perny-
ataan yang menyeru perdamaian, 
koridor kemanusiaan di zon konflik, 
dan penghormatan terhadap kesu-
cian tempat ibadat.

Para uskup mendesak umat beri-
man di Myanmar untuk memulai 
masa doa yang sungguh-sungguh,  
memohon belas kasih di hati semua 
orang dan perdamaian bagi Myan-
mar dengan Misa harian, adorasi, 
dan rosario.

“Semoga Hati Kristus menyentuh 
hati semua orang yang membawa 
perdamaian atas Myanmar,” kata 

Sri Paus Fransiskus.
Merayakan Hari Pelarian Sedun-

ia, Sangti Papa mengingatkan umat 
beriman untuk “membuka hati bagi 
para pelarian" dan cuba memahami 
kesedihan serta kegembiraan mere-
ka.

“Semoga kita belajar dari ketaba-
han dan keberanian mereka. Jadi, 
bersama-sama, kita akan membuat 
komuniti yang lebih manusiawi, 
bertumbuh sebagai satu keluarga 
besar,” kata Uskup Roma itu. 

Hampir setiap hari terjadi protes 
di Myanmar sejak rampasan kuasa 
yang memaksa reformasi demokra-

si selama satu dekad berakhir. Ia 
juga mencetuskan aksi mogok yang 
melumpuhkan di negara itu.

Sidang Umum Bangsa-Bangsa 
pada 18 Jun lalu menyerukan agar 
penghantaran senjata ke Myanmar 
dihentikan dan mendesak junta  
menghormati keputusan pilihan 
raya serta membebaskan tahanan 
politik.

“Risiko perang saudara skala be-
sar sangat nyata,” kata utusan khu-
sus PBB untuk Myanmar,Christine 
Schraner Burgener, kepada Sidang 
Umum setelah pemungutan suara. 
— LiCASnews 

Sangti Papa mohon umat bantu 
rakyat Myanmar 

Korea Selatan nobat Imam 
misionari St Columban 
sebagai tokoh imigran

Warga yang terlantar akibat pertempuran antara pasukan junta dan 
pejuang anti-junta di sebuah kem di Chin, Myanmar, pada 31 Mei 
2021. (Foto Reuters/LiCASNews)



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 27, 2021 

Uskup Sebastian sampaikan 
orientasi  PMPC 2026

Kepada para Rasul Yesus Kristus, ahli-ahli 
Klerus, ahli-ahli komuniti religius dan sau-
dara saudari seiman, 

Saya mahu anda mengingat kembali 2000 
tahun yang lalu. Seperti yang anda ketahui, 
pada hari Pentakosta, lahirlah Gereja dan 
juga Misi.

Apa yang dimaksudkan dengan misi? 
Meneruskan pewartaan Injil Yesus Kristus. 
Dan pewartaan Injil ini merupakan mandat 
misionari yang Yesus berikan khusus kepa-
da para Rasul, dan melalui mereka, kepada 
para murid. Secara kebetulan, pembacaan 
harian Misa hari ini membicarakan Kon-
sili Yerusalem yang pertama, yang berlaku 
pada tahun 48 Masihi. Petrus ada di sana, 
Paulus ada di sana dan para Rasul berada 
di sana.

Keputusan penting harus dilakukan demi 
penginjilan kerana Injil tersebar di luar 
Yerusalem. Oleh itu, persoalan utamanya 
adalah - apa yang dikatakan Roh Kudus ke-
pada Gereja 2000 tahun yang lalu di Kon-
sili Yerusalem yang pertama?

Mari kita melangkau dari Konsili Ye-
rusalem hingga 1965 iaitu berakhirnya 
Konsili Vatikan II. Di sana, Sri Paus VI, 
bersama para uskup dari seluruh dunia, 
berkumpul dan mengajukan pertanyaan 
yang sama. Apakah soalan itu? Apa yang 
dikatakan Roh Kudus kepada Gereja pada 
tahun 1965?

Mari melangkau lagi hingga ke tahun 
1976, sebelas tahun selepas Konsili Vatikan 
II. Gereja Semenanjung Malaysia bertemu 
di sini di Pulau Pinang, bersama dengan 
para uskup dan semua paderi. perhimpunan 

ini dikenali umum sebagai Aggiornamento 
tahun 1976. 

Secara kebetulan, Aggiornamento ber-
maksud 'pembaharuan'. Dan mengemu-
kakan soalan yang sama — apa yang 
dikatakan Roh Kudus kepada Gereja di Se-
menanjung Malaysia?

Kita langkau lagi ke hadapan. Pada bulan 
Mei 2016, Sinode Keuskupan Pulau Pinang 
juga  menanyakan soalan yang sama — apa 
yang dikatakan Roh Kudus kepada Gereja 
di Keuskupan Pulau Pinang. Kami men-
gadakan Sinode Keuskupan dan saya mem-
berikan kesimpulan dengan 12 poin yang 
memberi tumpuan kepada Visi dan Misi 
Gereja di Keuskupan Pulau Pinang.

Pada tahun yang sama, pada bulan Ogos, 
Konvensyen Pastoral Semenanjung Ma-
laysia bertemu di Majodi, Johor. Kali ini, 
Uskup Agung Julian Leow, Uskup Bernard 
Paul dan saya memainkan peranan sebagai 
gembala. Kami berkumpul dan bertanya 
lagi soalan yang sama. Soalannya tidak 
pernah berubah. Apa kata Roh Kudus ke-
pada Gereja di Semenanjung Malaysia? 
Hasilnya, kami seia mengatakan tiga perka-
ra ini, saya menyifatkannya sebagai kata-
kata berkat. Roh Kudus mahukan sebuah 
Gereja di Semenanjung Malaysia yang 
INKLUSIF, KREATIF dan JALINAN-
KERJASAMA. Kami masih berusaha un-
tuk memikirkannya, untuk menghayatinya.

Persiapan terbaik yang diberikan Roh 
Kudus kepada kita untuk menghadapi 
COVID-19 adalah memberitahu kita ba-
hawa saya mahu Gereja di Semenanjung 

Malaysia yang kreatif, inklusif dan men-
jalin kerjasama. Saya rasa ketiga-tiga kata 
ini telah mempersiapkan kita secara amnya 
untuk menghadapi cabaran COVID-19 leb-
ih daripada yang lain.

Jadi sekarang saya mahu melangkau 
terus ke tahun 2026. Itulah niat utama saya 
sekarang. Untuk meminta kita semua untuk 
sefikiran, satu hati, untuk mempunyai satu 
fokus. Kami akan berkumpul tidak lama 
lagi - tidak lagi sebagai Semenanjung Ma-
laysia.

Menjelang tahun 2026, kita akan men-
gadakan Konvensyen Pastoral Pan Malay-
sia dan, kali ini, kita akan mengemukakan 
soalan yang sama — apa yang dikatakan 
Roh Kudus kepada Gereja di seluruh Ma-
laysia  — Sarawak, Sabah dan Semenan-
jung? Ia bukan lagi dari Perlis ke Johor 
Bahru, tetapi dari Perlis ke Johor Bahru 
dan ke Sabah dan Sarawak. 

Dan kita akan melalui proses yang sangat 
sederhana, jelas dan sistematik untuk mem-
persiapkan semua kita untuk tahun 2026, 
untuk menjawab soalan — apa yang Roh 
Kudus katakan kepada Gereja sekarang, 
kepada seluruh Malaysia?

Kami menjemput anda untuk menjadi 
inklusif, merangkumi Sabah dan Sarawak 
dan untuk berkembang dan berjalan ber-
sama dengan mereka. Kami meminta anda 
mencari kaedah kreatif untuk membina 
jambatan dengan Sabah dan Sarawak. 

Sudah tentu, ramai dari mereka berada di 
sini, di keuskupan kita, tetapi kita bercakap 
mengenai membina jalinan kerjasama den-
gan Gereja Sabah dan Sarawak. Jadi, kita 
akan bergerak bersama sebagai Sembilan 
Keuskupan kali ini.

Pasukan penganjur telah menyiapkan 
proses dan kandungan bagaimana kita akan 
terus maju. Kami akan memberi tumpuan 
kepada empat bidang untuk mencari kae-
dah kreatif untuk menunjukkan keprihati-
nan kami terhadap:

1) Keluarga Kita
2) Gereja secara keseluruhan
3) Masyarakat Malaysia - realiti 
4) Ekologi 
Saya akhiri dengan gambaran yang saya 

renungkan.

a) Setiap kali saya melihat patung Per-
awan Maria, dia selalu dengan kedua-dua 
tangan bertekap dan dia selalu berdoa. 
Saya ingin mempercayakan seluruh gera-
kan ini kepada Perawan Maria yang tan-
gannya selalu bertekap dalam doa. Saya 
ingin memberitahu anda bahawa, selagi 
Perawan Maria berdoa dan menjadi pen-
gantara bagi kita, kita akan bergerak ke 
arah yang benar, kerana doa-doanya akan 
menjawab kita. Dan semoga tindakan ini 
menjadi isyarat membina jambatan. Kita 
membina jambatan dalam doa dan per-
mohonan. Sebagai satu Gereja Malaysia 
dengan tiga entiti, Sabah, Sarawak dan 
Semenanjung.
b) Setiap kali kita melihat Salib, kita meli-
hat tangan Yesus terentang. Bagi saya, ini 
adalah gerakan untuk menjadi inklusif. 
Dia merangkul seluruh dunia, seluruh 
bangsa dan seluruh Gereja Malaysia.
c) Apabila saya memikirkan imej Roh 
Kudus, ini adalah bagaimana kita berdoa 
untuk anda semua. Kami saling berdoa 
untuk pencurahan Roh Kudus. Tidak ada 
yang lebih kreatif daripada Roh Kudus
Maka, saya menyeru anda untuk berse-

dia: 
1) Untuk menjadi kreatif kerana Roh Ku-
dus adalah kreatif
2)Untuk menggabungkan Sabah, Sarawak 
dan Semenanjung dan berfikir sebagai 
satu Gereja Malaysia. Yesus di kayu salib 
adalah inklusif. Ketika Bapa menyam-
but anak yang hilang, tangannya juga 
terentang, dan memeluk anaknya. Oleh 
itu, saya menggesa anda untuk bersikap 
inklusif;
3)Menjadi jalinan kerjasama seperti 
Maria dengan tangan berdoa yang akan 
saling berdoa antara sesama. 
Oleh itu, marilah kita bergerak dengan 

yakin kerana, percayalah, Gereja dipimpin 
terutamanya oleh Roh Kudus.

Kita semua, para uskup, paderi, diakon, 
lelaki dan wanita yang dikonsekrasi(saudara 
dan saudari religius),  dan juga umat beri-
man, kita akan bergerak bersama di bawah 
kepemimpinan utama Roh Kudus dan 
kepemimpinan sekunder para gembala 
anda — sembilan uskup Malaysia. Amen.

Berikut merupakan transkripi 
Uskup Sebastian Fransis yang 
menyampaikan orientasi Konvensi 
Pastoral Pan Malaysia (PMPC) 
yang bakal diadakan pada tahun 
2026. 

Buat pertama kalinya, sembilan 
keuskupan/agung di Malaysia akan 
berhimpun bersama untuk meran-
cang hala tuju Gereja Malaysia. 

KUALA LUMPUR: "Tidak ada istilah 
perbuatan kecil di mata Tuhan. Lakukan 
semua yang anda lakukan dengan cinta," 
demikian kata Sta Theresa dari Lisieux.  

Sukarelawan adalah cara untuk menun-
jukkan kasih sayang kita kepada sesama. 
Apatah lagi, pelayanan terhadap sesama 
termaktub dalam Ajaran Sosial Gereja 
seperti yang diperlihatkan oleh Kristus 
yang melayani umat manusia tanpa lelah 
dan penuh kasih (Mrk 10: 35-45).

Pandemik COVID-19 terus menggang-

gu dunia dan vaksinasi sangat diperlukan 
untuk memerangi krisis ini. 

Oleh itu kita harus mempercepat proses 
vaksinasi. Di Malaysia, pemerintah telah 
menubuhkan beberapa pusat vaksinasi 
dan memanggil seramai mungkin suka-
relawan yang berminat. 

Sri Paus Fransiskus juga pernah me-
nekankan pentingnya peranan sukarela-
wan malah prelatus itu sering kali dilihat 
bertemu dengan kumpulan sukarelawan 
untuk memberikan penghargaan serta 

berkat. 
Bagi mereka yang terpanggil untuk 

menjadi sukarelawan, kunjungi MyVAC 
(Sukarelawan Sokongan Vaksin Malay-
sia) HYPERLINK "http://www.myvac.
com.my" www.myvac.com.my.

Sri Paus Fransiskus juga pernah me-
nekankan pentingnya peranan sukarela-
wan malah prelatus itu sering kali dilihat 
bertemu dengan kumpulan sukarelawan 
untuk memberikan penghargaan serta 
berkat. 

Gereja panggil umat yang terpanggil 
jadi sukarelawan COVID-19 


