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Tetapi Kristus telah datang sebagai Imam Besar untuk 
hal-hal yang baik yang akan datang: Ia telah melinta-
si khemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, 
yang bukan dibuat oleh tangan manusia,   — ertinya 
yang tidak termasuk ciptaan ini, dan Ia telah mas-
uk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat 
yang kudus ... 

Ibrani 9:11-12
EDARAN DALAMAN SAHAJA

PBB lancar satu Dekad 
usaha pulih alam sekitar 
VATIKAN: Sabtu, 5 Jun, 

adalah Hari Alam Sekitar 
Sedunia. Tahun ini, ber-

mulanya satu dekad untuk pe-
mulihan ekosistem oleh Pertubu-
han Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) 
bagi tahun 2021-2030. Tema Hari 
Alam Sekitar Sedunia tahun ini, 
Reimagine. Recreate. Restore (Fikir 
Semula, Cipta Semula, Pulih Se-
mula) menunjukkan rencana ak-
tif PBB dalam Pemulihan Semula 
Ekosistem bermula dekad ini. 

Susulan cadangan tindakan dari lebih 70 
negara, Perhimpunan Agung PBB pada bu-
lan Mac 2019 memutuskan untuk mengu-
mumkan program 2021-2030 Satu Dekad 
PBB untuk Pemulihan Ekosistem. 

Ia diketuai oleh Program Alam Sekitar 
PBB (UNEP) dan Pertubuhan Makanan dan 
Pertanian PBB (FAO), usaha satu Dekad ini 
bertujuan membina gerakan global yang kuat 
dan luas serta mempromosikan usaha untuk 
mencegah, menghentikan dan memulihkan 
kemerosotan ekosistem di seluruh dunia.

Acara gala maya pada hari Jumaat, men-
jelang Hari Alam Sekitar Sedunia, akan 
menyambut pelancaran Dekad PBB tentang 
Pemulihan Ekosistem. 

Ia akan menampilkan beberapa pemimpin 
dan tokoh dunia seperti Perdana Menteri 
Imran Khan dari Pakistan, tuan rumah per-
ayaan antarabangsa Hari Alam Sekitar tahun 
ini, Canselor Angela Merkel dari Jerman, 
Setiausaha Agung PBB António Guterres, 
Pengarah Eksekutif UNEP Inger Andersen 
dan Pengarah-Jeneral FAO QU Dongyu.

Sri Paus Fransiskus, pejuang tegar alam 
sekitar dan planet  dijadualkan untuk meny-
ampaikan pesan pada kesempatan ini. Dalam 
ensiklik 2015nya, “Laudato Si’” — untuk 

menjaga rumah bersama kita — Sri Paus 
mengecam penggunaan melampau dan tidak 
terkendali sehingga menyebabkan kemero-
sotan alam sekitar dan pemanasan global, 
serta menyeru semua untuk mengambil” tin-
dakan global yang cepat dan bersatu.”

Dekad PBB juga merupakan tarikh akhir 
untuk Matlamat Pembangunan Lestari. 
Garis masa saintis telah mengenal pasti, ini 
adalah peluang terakhir untuk mencegah 
bencana perubahan iklim. 

Dengan beribu-ribu inisiatif di lapangan, 
ia akan meningkatkan kesedaran akan pent-
ingnya kejayaan pemulihan ekosistem agar 
dunia dapat dilalui untuk masa depan yang 
lestari.

Melalui komunikasi, acara dan platform 
web khusus, Dekad PBB akan menyediakan 
hub  bagi semua orang yang berminat dalam 

pemulihan alam sekitar bagi mencari projek, 
rakan kongsi, dana dan pengetahuan yang 
mereka perlukan untuk menjayakan usaha 
pemulihan mereka.

Ekosistem yang sihat akan meningkatkan 
kehidupan masyarakat, mengatasi peruba-
han iklim, dan menghentikan keruntuhan 
biodiversiti. 

Ekosistem boleh menjadi besar, seperti 
hutan, atau kecil, seperti kolam. Menurut 
klasifikasi UNEP, terdapat lapan jenis eko-
sistem utama: tanah ladang, hutan, tasik dan 
sungai, padang rumput dan savana, gunung, 
lautan dan pantai, tanah gambut dan ka-
wasan bandar.

Semua ini penting bagi masyarakat ma-
nusia kerana ia menyediakan air, makanan, 
bahan binaan dan pelbagai keperluan lain. 
Ia juga memberikan faedah di seluruh planet 

seperti perlindungan iklim dan pemuli-
haraan keanekaragaman hayat. Tetapi dalam 
beberapa dekad kebelakangan ini, keinginan 
manusia terhadap sumber daya telah men-
dorong banyak ekosistem ke titik kemusna-
han. 

Pemulihan semula boleh dilakukan 
dalam pelbagai cara seperti menanam po-
hon, menghijaukan bandar, membuka atau 
mengerjakan kebun, mengubah diet atau 
membersihkan sungai dan pantai.

Sudah sekian lama, manusia telah 
mengeksploitasi dan memusnahkan ekosis-
tem planetnya. 

Setiap tiga saat, dunia kehilangan hu-
tan seluas padang bola. Lebih dari 4.7 juta 
hektar hutan — kawasan yang lebih besar 
daripada Denmark — hilang setiap tahun. 
— Media Vatikan 

Uskup keuskupan Keningau, Cornelius Piong, memberkati tumbuh-tumbuhan selepas Misa Kudus online pada Hari Bumi tahun lalu 
sebagai galakan kepada umat untuk menjaga dan memelihara alam sekitar. 

VATIKAN: "Benarkah, apa yang dikata-
kan oleh sebahagian orang, bahawa orang 
muda tidak mahu berkahwin, apatah lagi 
pada masa yang sukar ini?” itulah pertan-
yaan Sri Paus Fransiskus pada awal video 
tentang intensi doanya untuk bulan Jun 
2021. 

Sri Paus mengakui bahawa perkahwinan 
adalah “perjalanan ang ada kalanya rumit. 
Tetapi berkahwin dan hidup bersama ada-

lah sesuatu yang indah. Dalam perjalanan 
seumur hidup ini, suami dan isteri tidak 
sendirian, Yesus menyertai mereka.”

Bapa Suci menyatakan pentingnya 
Sakramen Perkahwinan, dan peranannya 
dalam kehidupan Gereja. Perkahwinan 
bukan hanya tindakan ‘sosial namun ia 
adalah panggilan yang lahir dari hati, 
keputusan sedar diiringi persiapan khu-
sus. 

Katanya, “Tuhan punya impian untuk 
kita, iaitu cinta.” Bapa Suci kemudiannya 
mengajak umat Katolik untuk berdoa bagi 
orang muda yang mempersiapkan perkah-
winan dengan sokongan umat Kristian.

“Semoga mereka tumbuh dalam cinta, 
dengan kemurahan hati, kesetiaan dan ke-
sabaran,” doa Sri Paus. 

“Kerana banyak kesabaran diperlukan 
untuk mencintai.” — media Vatikan

Ini mungkin peluang terakhir kita memulihkan semula bumi 

Indahnya perkahwinan: 
Intensi Sri Paus untuk bulan Jun 
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Godaan halus dalam hal 
meninggikan Kristus 

Selalunya ketika mendengar 
seseorang menyanyi secara 

langsung atau di televisyen, saya 
memejamkan mata untuk cuba 
mendengar lagu tersebut agar 
persembahan penyanyi itu tidak 
mencacatkan lagu tersebut. 
Sebuah lagu boleh hilang dalam 
persembahannya; sesungguhnya, 
persembahan yang memukau 
dapat mengalihkan perhatian 
sehingga lagu itu tenggelam oleh 
si penyanyi. 

Ketika ada yang membuat 
persembahan secara langsung, 
baik di pentas, di kelas, di podi-
um, atau di mimbar, akan selalu 
ada gabungan tiga perkara. 

Penyampai akan berusaha men-
arik perhatian orang lain dengan 
bakatnya; dia akan berusaha 
menyampaikan mesej ;  dan 
(secara sedar atau tidak sedar) dia 
akan berusaha menyalurkan ses-
uatu yang benar, baik, dan indah 
demi kepentingannya sendiri. 
Secara kiasan, dia akan membuat-
kan dirinya nampak bagus, men-
jalin cinta dengan penonton, dan 
bercinta dengan lagu tersebut.

Ini adalah komponen ketiga, 
mencintai lagu, yang menghasilk-
an seni yang hebat, retorik yang 
hebat, pengajaran yang hebat, dan 
khutbah yang hebat. 

Kehebatan dapat dibezakan 
sama ada kehebatan daripada 
"lagu" atau daripada penyanyi, 
kehebatan juga dapat dibezakan 
melalui mesej atau si penyampai 
pesan, dan berbezaan empati 
pe lakon  dar ipada  egonya . 

Penonton mungkin lebih tertarik 
pada lagu dan bukannya kepada 
penyanyi.

Penyanyi yang baik menarik 
minat orang kepada muzik bukan 
diri mereka sendiri; guru yang 
baik membawa pelajar ke arah 
kebenaran dan pembelajaran 
bukan menarik perhatian pelajar 
kepada mereka; seniman yang 
baik menarik orang kepada kein-
dahan dan bukannya puji-pujian, 
dan pengkhutbah yang baik men-
arik umat mereka kepada Tuhan 
bukan kepada diri mereka sendiri. 

Diakui, ini tidak mudah dilaku-
kan. Kita semua manusia, begitu 
juga audiense kita. Tidak ada 
audiense yang akan menghormati 
anda melainkan anda menunjuk-
kan bakat, kreativiti, dan kecer-
dasan. Sentiasa ada tekanan yang 
tidak dapat diucapkan terhadap 
penyanyi, penceramah, guru, dan 
pengkhutbah, baik dari dalam 
mahupun luaran. 

Dari dalam diri kita: Saya tidak 
mahu mengecewakan! Saya tidak 
mahu kelihatan buruk! Saya perlu 
menonjol! Saya perlu menunjuk-
kan kepada mereka sesuatu yang 
istimewa! 

Dari penonton: Apa yang anda 
ada! Tunjukkan sesuatu kepada 
kami!  Adakah anda  layak 
mendapat perhatian saya? Adakah 
anda bijak? Adakah anda membo-
sankan? 

Hanya orang yang paling dewa-
sa sahaja yang bebas dari tekan-
an-tekanan ini.

Oleh itu, lagu itu mudah ters-

esat apabila dinyanyikan oleh 
penyanyi, pesan tidak jelas pada 
penyampai utusan, pengajaran 
tidak sampai pada guru, dan 
pesan Tuhan tidak membentuk 
keperibadian pengkhutbah. 

Sebagai seorang guru, peng-
khutbah, dan penulis, saya men-
gakui perjuangan saya sendiri 
tentang ini. 

Semasa mula mengajar, anda 
mahu memberi anggapan baik 
tentang diri anda di kalangan para 
murid atau anda tidak mendapat 
akan mendapat perhatian anda. 

Sama juga dengan semasa 
mewartakan. Umat akan selalu 
memerhatikan dan mengkritik 
maka lebih baik anda bersedia 
daripada tidak ada sesiapa yang 
akan mendengarkan anda. 

Lebih-lebih lagi, melainkan 
jika anda mempunyai citra diri 
yang sangat kuat, anda akan men-
jadi tahanan kekal dalam rasa 
tidak selamat anda sendiri. Tidak 
ada yang mahu kelihatan buruk, 
bodoh, tidak berpengetahuan, 

atau kelihatan tidak berbakat. 
Semua orang mahu kelihatan 
baik.

Lebih-lebih lagi, anda masih 
memiliki ego (dan kekuatannya 
tidak pernah boleh dipandang 
rendah). Ego menginginkan per-
hatian diarahkan kepada kita dan 
kagum akan diri sendiri daripada 
melihat apa yang benar, baik, dan 
indah.

Selalu ada godaan agar si peng-
khutbah mengutamakan angga-
pan orang terhadapnya daripada 
menyampaikan mesej melalui 
kemurnian dan kebenaran. 

Godaan yang halus, tetapi kuat, 
di dalam setiap penyanyi, guru, 
penutur, pengkhutbah, atau penu-
lis adalah untuk menarik orang 
kepada diri mereka sendiri dari-
pada kebenaran dan keindahan 
yang mereka cuba salurkan.

Saya bergelut dengan ini setiap 
kali mengajar di dalam kelas 
yang saya ajar, semasa menulis 
artikel atau buku yang saya tulis, 
dan setiap kali saya memimpin 
liturgi. 

Walaupun begitu, saya tidak 
meminta maaf untuk ini. Ini 
adalah perjuangan semula jadi 
dalam semua usaha kreatif. 
Apakah kita berusaha menarik 
orang kepada diri kita sendiri, 
atau kita berusaha menarik mere-
ka kepada kebenaran, keindahan, 
kepada Tuhan?

Semasa saya mengajar kelas, 
berapa banyak persiapan dan 
tenaga saya didorong oleh kepri-
hatinan yang tulus bagi para pela-

jar dan berapa banyak yang dido-
rong oleh keperluan saya untuk 
kelihatan baik,agar  mengesank-
an, mempunyai reputasi sebagai 
guru yang baik? Semasa saya 
menulis artikel atau buku, adakah 
saya benar-benar berusaha mem-
bawa orang lain untuk memahami 
dan mendorong mereka untuk 
berfikir atay adakah saya lebih 
memikirkan status saya sebagai 
penulis?

Semasa saya memimpin Misa 
dan berkhutbah, apakah motivasi 
saya yang sebenarnya adalah 
untuk menyalurkan ritual suci 
dengan tanpa menyerlahkan 
keperibadian saya? Adakah ia 
dapat memimpin umat  ke dalam 
komuniti satu sama lain dan mer-
endahkan diri saya agar Kristus 
dapat ditinggikan? 

Tidak ada jawapan mudah 
untuk soalan-soalan itu kerana 
tidak mungkin ada. Motivasi kita 
selalu kurang murni. Lebih-lebih 
lagi, kita tidak dimaksudkan 
untuk menjadi robot tanpa 
keperibadian. 

Keperibadian dan bakat kita 
yang unik diberikan oleh Tuhan 
tepat sebagai hadiah untuk digu-
nakan untuk orang lain. Masih 
ada tanda amaran yang jelas.

Apabila tumpuan penonton 
lebih kepada keperibadian kita 
daripada pada lagu, kita mungkin 
lebih mencintai diri sendiri dan 
lebih mencintai peminat kita dari-
p a d a  l a g u .  —  H a k c i p t a 
Terpelihara 1999-2021@ Fr Ron 
Rolheiser 

Pada suatu ketika adalah 
seorang anak raja Arab, Abd-

ed-Kader, berjalan-jalan bersama 
d e n g a n  s e o r a n g  p e g a w a i 
Pe ranc i s  d i  j a l anan  ko ta 
Marseilles, bertemu dengan 
seorang Paderi yang sedang 
membawa Tubuh Kristus untuk 
orang sakit tenat. 

Pegawai tersebut berhenti, 
menundukan kepalanya lalu ber-
lutut dengan penuh hormat. 
Anak raja tersebut hairan dan 
bertanya mengapa dia melaku-
kan sikap yang sebegitu rupa itu.

“Saya menyembah Tuhan, 
yang sedang dibawa oleh paderi 
itu kepada orang yang sakit,” 
j a w a b  p e g a w a i  t e r s e b u t . 
“Bagaimana mungkin Tuhan 
yang mahabesar itu, membuat 
diri-Nya menjadi kecil dan 
membiarkan diri-Nya dibawa 
masuk ke dalam rumah orang 
yang miskin itu?” tanya anak 
raja itu lagi.

Pegawai tersebut menjawab, 
“Sebab mungkin anda hanya 
mempunyai fahaman bahawa 
Tuhan itu mahabesar sahaja teta-
pi tidak mengetahui cinta kasih-
Nya yang hebat itu.”

Demikianlah apa yang telah 

dilakukan oleh Tuhan untuk kita. 
Dia yang mahabesar itu sudi 
menjadi hina hanya kerana 
kasih-Nya kepada kita. Dia yang 
maha berkuasa itu telah membi-
arkan diri-Nya disalibkan hanya 
kerana menebus dosa-dosa kita. 

Malah Dia sudi memecah-
mecahkan tubuh-Nya menjadi 
roti untuk kita makan demi 
merapatkan lagi hubungan kita 
dengan-Nya. 

Oleh kerana kasih-Nya yang 
begitu besar inilah Dia memec-
ah-mecahkan roti sebanyak lima 
potong itu untuk dibagi-bagikan 
kepada ribuan orang yang datang 
kepada-Nya. Demikian juga den-
gan kisah Yesus membasuh kaki 
para murid tersebut semasa per-
jamuan terakhir,  semuanya 
dilakukan demi kasih. 

Dan terakhir Yesus akur den-
gan Bapa untuk mati di kayu 
salib sebagai korban pepulih 
bagi umat manusia.

Pada hari ini kita merayakan 
pesta Tubuh dan Darah Kristus, 
yang adalah merupakan anuger-
ah istimewa dari Tuhan kepada 
kita. Namun, seringkali kita 
gagal untuk menghargai anuger-
ah istimewa ini. Bukan pula kita 

menggunakan sepenuhnya, teta-
pi menyingkirkannya atau kita 
gagal untuk menyedari kepentin-
gannya di dalam kehidupan kita.

Salah satu penyebab mengapa 
kita tidak cukup menghargainya, 
mungkin disebabkan kita sudah 
terlalu biasa dengannya. 

Kita mudah mendapatkannya. 
Perayaan Ekaristi yang begitu 
biasa kita hadiri setiap minggu, 
malah ada yang hampir setiap 
hari, telah melunturkan mak-
sudnya yang paling mendalam. 

Dalam kata lain, kita terlalu 
biasa dengan perayaan-perayaan 
Ekaristi sehingga sikap kita terh-
adapnya menjadi acuh tak acuh.

Apabila kita tidak dapat atau 
jarang menghadiri Ekaristi atas 
sebab-sebab yang tidak dapat 
dielakkan, maka barulah kita 
mulai sedar betapa besarnya 
nilai Ekaristi tersebut terhadap 
kehidupan. 

Kita percaya bahawa roti dan 
wain menjadi Tubuh dan Darah 
Kr i s tu s  s emasa  pe rayaan 
Ekaristi, walaupun ia tetap nam-
pak sebagai roti dan wain. 

“Transubstansiasi” adalah per-
kataan yang digunakan untuk 
melambangkan transformasi atau 

perubahan roti dan wain menjadi 
Tubuh dan Darah Kristus yang 
misterius itu. Konsep tersebut 
ingin mencuba menjelaskannya, 
namun tidak ada sesuatu pun 
yang dapat membuktikannya. 
Seseorang harus melihatnya den-
gan mata iman.

Jangan lupa, iman terhadap 
Ekaristi melibatkan juga hubun-
gan yang penting di antara ama-
lan hidup seharian kita dengan 
penyambutan Tubuh Kristus. 
“Jika iman itu tidak disertai per-
buatan,” kata Yakobus, “Maka 
iman itu pada hakikatnya adalah 
mati” (Yak 2:17). 

Perayaan Tubuh dan darah 
Kristus yang kita rayakan pada 
hari ini adalah merupakan suatu 
kesempatan untuk kita memba-
harui penghargaan kita terhadap 
Ekaristi. 

Membaharui dalam erti kata, 

menyedari lebih mendalam ten-
tang satu perkara penting dari 
banyak perkara tentang Ekaristi. 
Satu kebenaran penting tersebut 
adalah bahawa perayaan Ekaristi 
adalah sesuatu yang kita laksan-
akan untuk mengenangkan sese-
orang yang sangat penting bagi 
kehidupan kita. 

Seseorang tersebut tidak lain 
tidak bukan adalah Tuhan kita 
sendiri, Yesus Kristus yang 
berkata, “Inilah Tubuh-Ku yang 
diserahkan bagi kamu, perbuat-
lah ini menjadi peringatan akan 
Aku” (Lk 22:19).

Mudah-mudahan mulai hari 
ini kita tidak lagi asyik bertanya 
apa itu Ekaristi, tetapi tumpuh-
kan perhatian kita tentang siapa 
itu Ekaristi, yang tidak syak lagi 
adalah Yesus Kristus, Sang Juru 
Selamat kita. — santapan roha-
ni

HARI MINGGU TUBUH DAN 
DARAH YESUS (B) 

KELUARAN 24:3-8; 
IBRANI 9:11-15; 

INJIL MARKUS 14:12-16,22-26

Hidup diubah Kristus melalui Ekaristi
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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: Saya melihat ada tradisi yang membe-

narkan perkahwinan di antara sepupu. Tetapi, 
mengapa Gereja melarang praktik tersebut. 
Apa alasan kuat Gereja sehingga melarang hal 
tersebut? — Tony

Sebelum memberikan jawaban tentang pertan-
yaan “perkahwinan sepupu” itu dilarang oleh 
Gereja, sebaiknya kita perlu mengenal dahulu 
mengenai perkahwinan sedarah (consaguinitas).

Perkahwinan sedarah merupakan bentuk 
perkahwinan yang dilakukan oleh mereka yang 
masih memiliki hubungan langsung, iaitu relasi 
satu garis keturunan: ibu bapa – anak, datuk/
nenek — cucu, atau garis menyamping (colateral 
line): perkahwinan dengan anak buah atau 
perkahwinan antara saudara sepupu.

Menurut ajaran Gereja, perkahwinan sedarah 
seperti ini tidak dapat dilakukan dalam garis 
lurus mahupun garis menyamping sampai tingkat 
keempat. Hal ini ditegaskan oleh Gereja dalam 
Kitab Hukum Kanonik: “Tidak sahlah perkah-
winan antara mereka semua yang mempunyai 
hubungan darah dalam garis keturunan ke atas 
dan ke bawah, baik yang sah mahupun yang nat-
ural” (Kan 1091§1); dan “Dalam garis keturunan 
menyamping, perkahwinan tidak sah sampai 
dengan tingkat keempat” (Kan 1091§2).

Pernyataan Hukum Kanonik tersebut bukan 
tanpa dasar atau sekadar larangan yang dilaku-
kan oleh Gereja tanpa pemahaman medikal 

yang benar.
Sebaliknya, pernyataan itu memiliki keabsahan 

yang didasarkan oleh dunia genetika di mana 
perkahwinan yang dilangsungkan oleh mereka 
yang berhubungan darah akan menyebabkan 
penyakit-penyakit genetik.

Penyakit-penyakit ini telah terbukti pada ban-
yak orang yang telah melangsungkan perkah-
winan sedarah. Berdasarkan penelitian, penyakit-
penyakit genetik yang sering terjadi adalah sep-
erti kematian bayi, cacat lahir, kebutaan, kesuli-
tan belajar, gangguan pendengaran dan gangguan 
metabolisme.

Selain pemahaman dunia genetika, Gereja mel-
akukan larangan tersebut atas dasar hukum 
kudrat bahawa perkahwinan antara saudara seda-
rah tidak dapat dibenarkan, lebih-lebih perkah-
winan saudara sekandung atau perkahwinan ayah 
dan anak perempuan, atau ibu dan anak lelaki; 
termasuk juga perkahwinan antara datuk atau 
nenek dengan cucu-cucunya.

Sikap Gereja ini tegas dan tidak dapat diubah 
meskipun ada budaya yang memungkinkan 
perkahwinan sedarah (incest) seperti ini dilaku-
kan. Dengan kata lain, Gereja tidak pernah mem-
berikan kemungkinan untuk melangsungkan 
sebuah perkahwinan yang berhubungan darah 
satu garis lurus atau dalam garis menyamping 
tingkat kedua (bdk. KHK kan 1091§4).

Apabila Hukum Gereja telah menyatakan 
demikian, “Apakah mungkin perkahwinan antara 

sepupu itu?” Gereja membezakan hukum menja-
di dua: hukum Ilahi dan hukum Gereja. Dalam 
hal perkahwinan antara sepupu, larangan perkah-
winan ini merupakan larangan yang dibuat oleh 
hukum Gereja (otoritas Gerejawi). Maka, seba-
gaimana prinsip Gereja, hukum yang bukan dari 
Tuhan atau yang dibuat oleh otoritas Gereja 
masih boleh mendapatkan dispensasi.

Dengan demikian, perkahwinan antara sepupu 
masih mungkin dilakukan. Namun, Gereja tidak 
sembarangan untuk menyatakan perkahwinan 
antara sepupu itu dapat dilaksanakan. Contoh di 
Indonesia yang seringkali terjadi adalah dalam 
budaya Batak. Gereja sangat berhati-hati dengan 
perkahwinan seperti itu. Gereja tetap menyuara-
kan supaya perkahwinan sedarah tidak dilang-
sungkan dengan alasan yang telah disebutkan 
tadi iaitu atas dasar perubatan.

Mereka yang hendak melakukan perkahwinan 
antara sepupu ini memerlukan dispensasi dari 
uskup (Ordinaris Wilayah). Ini bermakna bahawa 
perkahwinan masih boleh dilangsungkan asalkan 
secara pasti telah dibuktikan tidak ada halangan 
atau bukan perkahwinan antara saudara kandung.

Meskipun ada kemungkinan antara sepupu 
masih dilangsungkan, Gereja tetap mengajak 
agar umat Katolik tidak melakukannya supaya 
dapat menghindari bentuk-bentuk penyakit yang 
tidak diinginkan dalam kehidupan anak-anak 
sebagaimana bukti medik yang telah ditemui. — 
Fr Yohanes Benny Suwito, hidupkatolik. com

Perkahwinan antara sepupu

HERALD Jun 6, 2021

DONTOZIDON, Penampang: Paroki St 
Paul Dontozidon telah merayakan Misa 
Kudus perayaan Kaamatan peringkat paro-
ki pada 14 Mei lalu jam 10.00 pagi di Ger-
eja St Paul Dontozidon.

Kehadiran umat daripada KUK dan Sub 
Paroki Our Lady Queen Of Peace, Kobu-
sak dan St John The Baptist, Kopungit sea-
wal jam 9.30 pagi telah memenuhi ruangan 
tempat duduk di dalam gereja. 

Perwakilan dari Gereja Mary Immacu-
late telah diketuai oleh Pengerusi Majlis 
Pastoral Paroki bersama lima orang ahli 
yang turut serta dalam perayaan Misa Ku-
dus.

Perayaan Misa Kaamatan Paroki ini dic-
eriakan lagi dengan umat yang hampir se-
muanya mengenakan pakaian tradisi kaum 
Kadazan-Dusun.

Di samping itu, perhiasan juga disedia-
kan di hadapan altar iaitu alat-alat tradis-
ional dan padi yang masih segar di dalam 
‘wakid’.

Dengan adanya semangat kekitaan di 
kalangan umat, perpaduan yang sedia 
ada akan lebih terpelihara dan membantu 
mewujudkan keharmonian antara sesa-
ma. Kehadiran umat adalah memuaskan 

meskipun hanya satu per tiga sahaja yang 
dibenarkan mengikut SOP yang ditetapkan 
oleh pihak MKN.

Misa kudus tersebut dirayakan oleh Fr 
Sunny Chung dan dibantu oleh Fr Paul Lo 
selaku Rektor Paroki, dan paderi pembantu 
Fr Rusell Lawrine, Fr Saimon William dan 
Fr Joshua Liew, serta Fr Isidore Gilbert, 
Rektor Rumah Pembentukan Seminari.

Di dalam homilinya, Fr Sunny berkata, 
“Kita harus bersyukur kerana Tuhan Yesus 
Kristus telah memberi anak-Nya dan selu-
ruh hidup-Nya supaya melalui kematian-

Nya, kita mendapat kehidupan yang kekal 
di syurga.

“Kita juga harus bersyukur kepada Tu-
han atas segala hasil tuaian dan hasil ter-
nakan yang telah diberikan kepada kita se-
bagai sumber makanan fizikal atau sumber 
kehidupan kita.”

Sambungnya, “Kita bersyukur kepada 
Tuhan dengan pekerjaan yang kita terima 
walaupun kerja tersebut tidaklah memberi 
kehidupan yang mewah atau kerja yang 
biasa, tetapi kita bersyukur kerana dengan 
hasil kerja, kita dapat meneruskan hidup 
sambil melayani satu sama yang lain dan 
saling memberi dan menerima.

“Meskipun kita mempunyai banyak 
harta, kelebihan dan kemewahan, jangan-
lah kita leka atau dikaburi mahupun lupa 
untuk mahu melihat orang-orang yang me-
merlukan kerana Tuhanlah yang memberi 
segala sesuatu dari hasil tanaman dan ter-
nakan.”

Tambahnya lagi, “Tuhan juga yang 
memberi panggilan pekerjaan kepada kita, 
dia mengingatkan kita untuk bersyukur 
dengan apa yang telah Dia berikan dan 
jangan menjadi sombong atau tinggi diri.

“Tuhan memanggil kita untuk saling 

membantu dan memberi kepada mereka 
yang memerlukan dan yang dalam kesusa-
han. Selain itu, Tuhan memberi kita kele-
bihan atau anugerah kemurahan hati untuk 
membantu yang lain kerana kita dipanggil 
untuk bermurah hati, dapat bersyukur dan 
inilah caranya kita memuliakan Tuhan,” 
akhir kata Fr Sunny.

Sebelum Misa Kudus berakhir, Fr Paul 
Lo memberi ucapan ringkas tentang hidup 
dalam kekitaan yang sangat sesuai dalam 
ajaran Gereja katolik, “Yang mana pent-
ingnya bagi kita umat Kristian Katolik 
hidup dalam komiti berpusatkan kepada 
Yesus Kristus,

“Maka sebab itulah kita merayakan Misa 
Kaamatan pada hari ini yang sangat sesuai 
dengan budaya ajaran Gereja kita,” kata Fr 
Paul.

Dia mengajak para umat untuk terus 
berdoa agar kita boleh terus hidup normal 
seperti sediakala sebelum adanya pande-
mik Covid-19. Fr Paul berharap agar umat 
terus bergiat aktif melayani di Gereja.

Makanan tengahari disediakan untuk 
umat di Dewan Paroki yang telah ter-
sedia dalam bekas makanan. — Nelson                                
Fernandez, CS 

Bila dikelilingi kesenangan, jangan 
lupa mereka yang sengsara 
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Sahabat kecil Yesus

“Barangsiapa makan daging-Ku 
dan minum darah-Ku, ia ting-
gal di dalam Aku dan Aku di 
dalam dia. Sama seperti Bapa 
yang hidup mengutus Aku dan 
Aku hidup oleh Bapa, demikian 
juga barangsiapa yang mema-
kan Aku, akan hidup oleh Aku.” 
(Yohanes 6:56-57) 
Adik-adik, pada hari ini kita 

merayakan Pesta Tubuh dan 
Darah Yesus. Dalam pem-

bacaan Injil, Yesus memperk-
enalkan diri-Nya sebagai Roti 
Kehidupan. 
Adik-adik, kasih Yesus ter-

hadap kita sangat besar dan 
agung. Dia sanggup wafat di 
kayu Salib demi menebus do-
sa-dosa kita malah sebelum 
Kenaikan-Nya ke Syurga, Dia 
juga telah berjanji seorang 
Penolong akan menyertai kita 
hingga sepanjang abad. 

Malah, Yesus juga tel-
ah meninggalkan kita sebuah 
warisan dan harta yang amat 
berharga. Biarpun kita tidak 
dapat melihat-Nya tetapi Dia 
tetap hadir melalui Tubuh dan 
Darah-Nya.
Adik-adik, biasanya pada 

Hari Raya Tubuh dan Darah 
Yesus, kita akan meraikan 
beberapa upacara misalnya 
perarakan, upacara Komuni 

Pertama,pembaharuan komit-
men para katekis dan banyak 
lagi.
Namun disebabkan pandemik 

Covid-19, perhimpunan besar-
besaran tidak dapat kita an-
jurkan. Namun begitu, marilah 
kita menyembah Tubuh dan 
Darah Yesus ini dengan sikap 
rohani dan doa.

Salam Sayang
Auntie Melly

Yesus mengambil roti, mengucap berkat, 
memecah-mecahkannya lalu memberikannya 
kepada mereka dan berkata: "Ambillah, inilah 
tubuh-Ku (Mat 26:26) 

Hari Raya Tubuh dan Darah YesusSetiap simbol pada 
gambar ini membawa satu 
perkataan. 
Susun  semula ayat 
pada gambar
ini. 
Rujuk 
jawabannya
dalam
Injil
Yohanes
6:51 

Roh yang kekal telah mempersembahkan diri-Nya sendiri 
kepada Tuhan sebagai persembahan yang tak bercacat, akan 

menyucikan hati nurani   kita dari perbuatan-perbuatan 
yang sia-sia,  supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan  

yang hidup (Ibrani 9:14) 

Cari LAPAN perbezaan 
pada gambar ini. 

Mari Mewarna 
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KENINGAU: Menjelang 
Hari Pentakosta, sera-
mai 118 calon menerima 

Sakramen Krisma dalam per-
ayaan Ekaristi pada 22 Mei 
2021 yang lalu. 

Upacara penerimaan Sakramen 
tersebut berlangsung di Dataran 
Keuskupan Keningau, dan para pen-
erima Sakramen Krisma merupakan 
para krismawan yang mengikuti kelas 
Penguatan di bawah Paroki Katedral 
St.Francis Xavier Keningau (KSFX). 

Pemimpin Misa Kudus Krisma, Uskup 
Cornelius Piong di dalam homilinya me-
negaskan menerima Sakramen Krisma 
adalah peluang terbaik untuk meng-
hidupkan semula Roh Kudus yang kita 
terima semasa pembaptisan.

"Semasa dibaptis, kita telah meneri-
ma Roh Kudus namun karunia Roh Ku-
dus itu mungkin tidak mampu berkarya 
dengan lebih giat disebabkan kelalaian. 
Oleh itu, dengan menerima Sakramen 
Krisma, kita semakin dikuatkan untuk 
mengambil bahagian dalam karya kes-
elamatan Kristus. "

Prelatus itu seterusnya memberi 
panduan bagaimana untuk mengikuti 
Kristus? Pertama, Uskup Cornelius 
mengingatkan bahawa dalam Injil Lu-

kas 9:23, mereka yang ingin mengikuti 
Yesus, harus tidak mementingkan diri 
(menyangkal diri), memikul salibnya 
dan mengikut-Nya.  

"Bukan mudah untuk mengikut Kris-
tus, oleh sebab itulah Yesus mengutus 
Roh Kudus sebagai penolong. Roh Ku-
dus yang akan mengajarkan, mengin-
gatkan kita tentang ajaran-ajaran Kris-
tus agar kita tidak terumbang-ambing 
dalam kehidupan ini,” ujar gembala 

Keuskupan Keningau itu. 
Bapa Uskup Cornelius mengingatkan 

kepada semua krismawan yang seba-
hagian besarnya golonga belia, agar 
menerima Sakramen tersebut kerana 
terdorong oleh keinginan mengikuti 
Yesus. “Janganlah menerima Sakra-
men Krisma kerana terpaksa atau ker-
ana mahu berkahwin," pesan Uskup 
Cornelius. 

Ucapan syukur dan terima kasih juga 

dizahirkan oleh Puan Mary Intang, 
pengerusi Tim Pembimbing Krisma 
Pusat (KSFX, Keningau) yang menya-
takan kerjasama di antara para pem-
bimbing dan calon Krisma itulah yang 
menyebabkan semua pembelajaran 
dalam buku SKM10 (Siri Katekatik Ma-
laysia 10) berjaya dihabiskan, meski-
pun dalam kekangan masa di bawah 
PKPB (Perintah Kawalan Pergerakan 
Bersyarat). — Juanis bin Ma

SOOK, Keningau: Seramai 190 orang 
calon telah menerima Sakramen Krisma 
pada 23 May 2021 bertempat di Gereja 
Roh Kudus Sook (GRKS) yang telah dis-
empurnakan oleh Bapa Uskup Cornelius 
Piong.

Turut membantu Bapa Uskup dalam 
Misa itu ialah Father Boniface Kimsin dan 
Father Paul Mikin.

Katekismus Gereja Katolik 1316    men-
yatakan Sakramen Krisma adalah Sakra-
men yang memberi Roh Kudus, supaya 

mengakarkan kita lebih kuat dalam perse-
kutuan anak-anak Tuhan, menggabung-
kan kita lebih erat dengan Kristus, mem-
perkuat hubungan kita dengan Gereja, 
membuat kita mengambil bahagian yang 
lebih banyak dalam perutusannya, dan 
membantu kita, supaya memberi kesak-
sian iman Kristian dengan perkataan dan 
perbuatan.   

Bapa Uskup, dalam homilinya menyeru 
kepada umat khasnya kepada krismawan 
dan krismawati agar sentiasa memohon 

bimbingan Roh Kudus kerana Roh Kudus 
penting dalam perjalanan iman dan sentia-
sa mengingatkan kita akan ajaran-ajaran 
Yesus.

Beliau juga mengingatkan kepada para 
krismawan  agar tidak mudah terpen-
garuh dengan godaan-godaan yang tidak 
baik  misalnya budaya tidak acuh tak acuh 
dan sekularisme yang boleh meruntuhkan 
iman Kristian. 

Uskup Cornelius juga menyeru para 
krismawan agar bertekun dalam doa, setia 

mengikuti-Nya dan tidak mudah mening-
galkan-Nya kerana Dia adalah Jalan, Ke-
benaran dan Kehidupan (Yoh 14:6). 

Prelatus itu berharap agar para kris-
mawan menerima Sakramen Krisma den-
gan sukacita dan sentiasa berdoa memo-
hon bantuan Roh Kudus untuk berakar 
dalam Kristus dan teguh dalam iman.

Penerima Sakramen Krisma ini terdiri 
daripada umat sekitar naungan Paroki 
Roh Kudus Sook yang terdapat 12 zon. —                
Rekvenlye Jamly 

Kita perlu Roh Kudus untuk 
berakar dalam Kristus 

Krismawan Sook diseru berani membela iman 
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Doa bukan ‘tongkat ajaib’, ia 
dialog dengan Tuhan 

Umat di Bangladesh utara rayakan 
100 tahun kedatangan iman Katolik

DHAKA: Umat Kristian di Bang-
ladesh utara merayakan satu abad 
kehadiran umat Kristian Bhawal 
dan kedatangan agama tersebut di 
wilayah itu.

“Suatu anugerah Tuhan bagi 
kita umat Kristiani Bhawal, baha-
wa kita telah melalui seratus tahun 
di Benggala Utara,” kata Uskup 
Gervas Rozario dalam pesannya 
semasa perayaan itu.

“Tidak mudah bagi nenek moy-
ang kita untuk tinggal di sini ke-
tika mereka baru datang dari dae-
rah Bhawal tetapi hari demi hari 
mereka beradaptasi dengan ling-
kungan.”

Uskup Rozario mengatakan se-
lama bertahun-tahun, orang-orang 
berkembang secara ekonomi, dan 
nilai-nilai keluarga dibentuk mel-

alui pendidikan.
“Kita harus terus berusaha men-

jaga semangat ini dan mendorong 
generasi berikutnya untuk meny-
umbang kepada  pembangunan 
integral,” kata Uskup Rozario.

Seabad yang lalu, umat Kato-
lik Bengali dari Bhawal, salah 
satu benteng Katolik terbesar dan 
tertua di Bangladesh, bermigrasi 
ke daerah Pabna dan Natore den-
gan tujuan keluar dari perangkap 
kemiskinan.

Para migran mendirikan enam 
paroki Katolik, dua di Pabna dan 
empat di Natore.

Migrasi umat Katolik Bengal ke 
Bengal utara bermula pada 1920-
an. Setelah bermastautin di utara, 
mereka kemudiannya mengajak 
sanak saudara mereka untuk data-

ng dan menetap di daerah itu. Ini 
menjadikan umat Katolik semakin 
bertambah. 

Pada masa itu harga tanah di 
daerah itu lebih murah dibanding-
kan dengan di Bhawal, sehingga 
mereka mengajak kerabat mereka 
untuk datang dan menetap di dae-
rah itu.

Eksodus berlanjut pada dekade 
berikutnya dan ratusan umat Ka-
tolik yang sebahagian besar mis-
kin dari paroki Bhawal lainnya 
menetap di Pabna dan Natore.

“Kami sangat bersyukur ke-
pada Tuhan kerana memberikan 
kami berkat seratus tahun,” kata 
Pastor Dilip S. Costa, salah satu 
tokoh yang memelopori perayaan 
seabad Gereja Katolik tahun ini di 
wilayah itu.— LiCASnews

Kaji selidik: Umat Katolik 
Filipina yakin Yesus benar-
benar hadir dalam Ekaristi

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
mengingatkan umat beriman ten-
tang ‘risiko tidak menjalani pen-
galaman iman yang autentik’ ketika 
mereka bertanya mengapa Tuhan 
seperti tidak menjawab doa mereka.

“Ketika kita berdoa, kita boleh 
jatuh ke dalam risiko bukan menja-
di pelayan Tuhan, tetapi menghara-
pkan Dia melayani kita,” kata paus 
saat melanjutkan katekesis tentang 
doa pada 26 Mei.

Bapa Suci mengatakan “doa bu-
kanlah tongkat ajaib” tetapi “dialog 
dengan Tuhan.”

Ada banyak sebab orang berhenti 
berdoa. Ada di antara kita yang 
menyangka doa tidak didengar, apa 
yang kita minta untuk kita atau un-
tuk orang lain tidak menjadi keny-
ataan.”

Malah, ada juga doa yang selalu 
menuntut, yang ingin agar segala 
sesuatu sesuai dengan rencana kita, 
yang tidak menerima hal lain selain 
keinginan kita.”

“Dan ada juga yang berdoa atas 
niat mulia (seperti perantaraan un-
tuk kesembuhan orang yang sakit, 
atau agar perang berhenti), tetapi 
tidak dimakbulkan, maka seseorang 
iu berhenti berdoa kerana malu atau 
kecewa,” tambahnya.

Sri Paus Fransiskus memberi 
contoh doa agar berakhirnya perang 
di Yamen atau Syria, tetapi konflik 
itu tidak pernah reda. Ramai yang 
berasa doa ini tidak didengari Tu-
han maka tidak menyebutnya lagi 
di dalam doa. 

Oleh itu, Sri Paus meminta umat 
beriman untuk merefleksikan apa-
kah doa mereka “sesuatu yang 
nyaman untuk meminta” kepada 
Tuhan.  

“Kita selalu meminta apa yang 
kita perlukan, hal-hal yang kita in-
ginkan, tetapi apakah ini lebih berk-
enan atau tidak?”

Sri Paus Fransiskus mengatakan 
bahawa setiap orang harus rendah 
hati sehingga kata-kata kita benar-

benar doa dan bukan sekadar cakap 
kosong. 

“Sebelum berdoa, kita harus ber-
tanya kepada diri kita sendiri, apa 
yang paling berkenan, semoga Tu-
han memberikan apa yang paling 
sesuai untuk saya,” katanya.

Prelatus itu mengatakan orang 
mungkin juga berdoa “untuk ala-
san yang salah,” misalnya “untuk 
mengalahkan musuh dalam perang 
malah menulis di sepanduk, ‘Tuhan 
menyertai kita’. 

memastikan bahawa Tuhan me-
nyertai mereka, tetapi sedikit yang 
peduli untuk bertanya apakah 
mereka memang bersama Tuhan,” 
kata Sri Paus. .

Sri Paus Fransiskus mendesak 
umat beriman untuk rendah hati 
ketika berdoa dan meminta kepada 
Tuhan agar mengubah hati kita un-
tuk meminta apa yang berkenan, 
meminta apa yang terbaik untuk 
kesihatan spiritual kita.

“Kita harus belajar bersabar dan 

rendah hati untuk menunggu kasih 
karunia Tuhan, untuk menunggu 
hari terakhir,” katanya.

“Sering kali, hari terakhir sangat 
buruk, kerama penderitaan manusia 

itu buruk. Tetapi Tuhan ada di sana 
dan pada hari terakhir Dia akan 
menjawab segalanya,” kata Sri 
Paus Fransiskus. — LiCASnews.
com 

TAKHTA SUCI: Vatikan telah 
mengeluarkan semakan penting 
pada Kitab Hukum Kanonik Gereja 
Katolik pada 1 Jun, termasuk sanksi 
yang terkait dengan kes penderaan 
oleh para imam.

Dalam dokumen “Pascite gregem 
Dei (Merawat Kawanan Tuhan),” 
Sri Paus Fransiskus mengingatkan 
para uskup bahawa mereka bertang-
gung jawab untuk mengikuti aturan 
undang-undang. 

Salah satu tujuan semakan terse-

but adalah untuk “mengurangi 
jumlah kes di mana pengenaan hu-
kuman diserahkan kepada kebijak-
sanaan pihak berwenang. 

 “Pada masa lalu, banyak ‘kero-
sakan’ disebabkan oleh kegagalan 
Gereja untuk memahami hubungan 
tak terpisahkan antara pelaksanaan 
kasih dan tuntutan – ketika kead-
aan dan keadilan memerlukannya 
— dengan disiplin hukuman,” tulis 
Bapa Suci dalam “Pascite gregem 
Dei."

Bapa Suci mengatakan sema-
kan itu telah memperbaiki “aspek-
aspek fundamental undang-undang 
pidana, seperti hak pembelaan, 
undang-undang pembatasan untuk 
tindakan kriminal, [dan] penentuan 
hukuman yang lebih tepat.”

Semakan ini dimulakan oleh Sri 
Paus Benediktus XVI pada tahun 
2009 dengan tujuan membuat sanksi 
jenayah dalam hukum kanonik lebih 
efektif dan diterapkan secara merata 
di seluruh Gereja. — LiCASnews

MANILA: Sebuah survei yang 
dilakukan oleh sebuah jabatan 
berita Katolik di Manila mem-
buktikan bahawa sebahagian be-
sar umat Katolik Filipina percaya 
bahawa yang mereka terima se-
masa Ekaristi Kudus benar-benar 
merupakan “tubuh dan darah 
Kristus.”

Veritas Truth Survey yang di-
lakukan oleh Radio Katolik Veri-
tas 846 bertanya kepada umat 
Katolik Filipina apakah mereka 
percaya roti dan anggur dalam 
Ekaristi Kudus adalah “tubuh 
dan darah Kristus yang sesung-
guhnya.”

Majoriti responden, atau 97 
peratus menjawab bahawa mere-
ka percaya bahawa Ekaristi Ku-
dus memang benar tubuh dan 
darah Kristus dan bukan hanya 
simbol.

Dua peratus yang lain menga-

takan mereka tidak percaya ba-
hawa itu adalah tubuh dan darah 
Kristus yang sebenarnya tetapi 
“hanya menggambarkan tubuh 
dan darah Kristus yang sebe-
narnya.”

Satu peratus yang lain pula  
mengatakan mereka “tidak tahu 
harus menjawab apa untuk per-
tanyaan ini.”

Father Anton Pascual, pres-
iden Radio Veritas 846, mengata-
kan hasil survei itu menujukkan 
“spiritualitimendalam yang kita 
miliki terhadap Ekaristi Kudus.”

Dalam sebuah kenyataan yang 
dikeluarkan pada 2 Jun, imam itu 
mengatakan bahawa kaji selidik 
yang serupa di Amerika Syarikat 
menemukan hanya sepertiga dari 
umat Katolik Amerika, atau 31 
peratus yang percaya pada “tran-
substansiasi.” — LiCASnews.
com 

ROMA: Olahraga adalah penawar 
bagi individualisme yang sedang 
berkembang dalam masyaakat 
kita. 

Invidualisme menyebabkan se-
seorang tidak mampu “memain-
kan peranan sebagai tim" dan 
menghalang pertumbuhan seman-
gat untuk cita-cita yang baik. 

Sri Paus Fransiskus berkata de-
mikian semasa bertemu dengan 
perwakilan Federasi Bola Keran-
jang Itali (FIP) yangmerayakan 
ulang tahun ke-100, 31 Mei. 

Jadi, tegas Sri Paus, “melalui 
komitmen kalian pada olahraga, 
kalian mengingatkan umat akan 

nilai persaudaraan, yang juga 
merupakan inti dari Injil.”

Bapa Suci  juga ingin agar para 
atlit “mempromosikan olahraga 
sihat di kalangan kanak-kanak dan  
orang muda, untuk membantu 
orang muda sentiasa memandang 
ke hadapan, tidak pernah meny-
erah, serta membimbing mereka 
untuk memahami bahawa meski-
pun hidup ini adalah perjalanan 
yang terdiri dari kekalahan dan 
kemenangan, yang penting adalah 
tidak kehilangan keinginan un-
tuk ‘memainkan peranan" untuk 
kesejahteraan bersama. — media 
Vatikan 

Olahraga mampu jadi 
penawar individualisme 

Bapa Suci perbaharui sanksi hukuman di Gereja 
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Takziah, pemergian kardinal, uskup, paderi 
pertama vikariat Brunei Darussalam 
Umat Katolik di Brunei Darussalam 
berdukacita atas meninggalnya pem-
impin mereka, Kardinal Cornelius Sim. 
Uskup Cornelius Sim yang merupakan 
kardinal pertama dan satu-satunya asal 
Brunei, meninggal dunia semasa men-
jalani rawatan di sebuah rumah sakit di 
Taipei, Taiwan, pada Sabtu, 29 Mei.

Prelatus itu dilaporkan mengalami 
serangan jantung semasa menjalani 
rawatan barah. 

Pada tahun 2004, Sri Paus St. Yo-
hanes Paulus II melantik Fr Sim seba-
gai vikaris apostolik dan uskup tem-
patan pertama Brunei, sebuah negara 
kecil di Asia Tenggara yang majoriti 
penduduknya adalah Muslim.

Brunei, sebuah negara kecil tetapi 
makmur di pantai timur laut Kaliman-
tan, memiliki program kesejahteraan 
yang sangat dermawan dengan seba-
hagian besar kekayaannya berasal dari 
minyak bumi dan gas.

Sri Paus Fransiskus mengangkat 
Uskup Sim menjadi kardinal pada kon-
sistori pada 28 November 2020, dan 
mendapat mandat sebagai imam kardi-
nal di gereja San Giuda Taddeo Apos-
tolo (Gereja St. Yudas Tadeus Rasul) di 
Roma.- licasnews. com 

Uskup Agung 
Simon Poh
Keuskupan Agung 
Kuching 

Saya sangat berdukacita apabila 
mendengar berita pemergian 
Kardinal Cornelius Sim. Kami 
telah berhubung untuk membuat 
janji temu dengan Uskup Agung 
Thomas Chung dari Taipei un-
tuk tinggal di sana sepanjang 
rawatan di Taipei. 

Kardinal Cornelius dan saya 
merancang untuk bertemu di 
Brunei selepas selesai rawatan-
nya apabila sempadan Brunei-
Sarawak dibuka semula.

Dari segi tarikh pentahbisan, 
kami ditahbis selang setahun. 
Saya teringat semasa hari pen-
tahbisan beliau pada tahun 1989 
dirayakan dengan besar-besaran 
di Gereja Brunei kerana beliau 
adalah paderi keuskupan tempa-
tan pertama di Brunei.

Secara peribadi, persahabatan 
kami bertambah erat semasa 
saya membantunya dalam Misa  

setiap kali saya mengunjungi 
saudara-mara saya di Brunei. 

Semasa baharu ditahbiskan, 
kami saling  menyokong dan 
mendorong dalam pelayanan. 
Pada Hari Belia Sedunia dan 
Hari Belia Asia, kita akan ber-
sama. 

Kardinal Cornelius adalah 
pelayan belia yang mesra. Den-
gan kerendahan hatinya, mudah 
didekati dan kesederhanaannya, 
saya pasti kaum muda, para 
Uskup dan paderi akan sangat 
merinduinya. 

Kepada saudara yang dikasihi, 
Cornelius, semoga Tuhan kita 
menerima mu ke dalam kegem-
biraan abadi.

“Baik sekali perbuatanmu 
itu, hai hambaku yang baik 
dan setia, engkau telah setia 
memikul tanggung jawab 
dalam perkara yang kecil, aku 
akan memberikan kepadamu 
tanggung jawab dalam perkara 
yang besar. Masuklah dan tu-
rutlah dalam kebahagiaan tu-
anmu” (Matius 25:23) 

Uskup Sebastian 
Francis
Keuskupan Pulau 
Pinang 

Kami para uskup Katolik Kon-
ferensi Malaysia, Singapura, 
Brunei akan sangat merinduin-
ya. Beliau seorang yang men-
gutamakan orang lain. 

Salah satu kenangan terakhir 
saya tentang dia adalah ketika 
kami di CHARIS, saya me-
mintanya untuk memberi sesi 
untuk SHBDR tentang topik 

kesembilan - Transformasi. 
Beliau setuju namun men-

yarankan agar topik itu diubah 
menjadi Transformasi dalam 
Kristus.

Ini menunjukkan pengertian 
jelas beliau tentang Injil dan 
berkongsi dalam visi dan misi 
Kristus. Inilah inti sari jiwa 
Kardinal Cornelius Sim.

Ceramah yang disampaikan-
nya selama sejam sangat mem-
beri inspirasi. Walaupun tidak 
sihat, dia bercakap dengan je-
las. Dia akan sangat dirindui. 

Uskup Agung Julian 
Leow
Keuskupan Agung
Kuala Lumpur

Saya mengenali Cardinal Sim 
dengan lebih dekat, akrab dan 
persibadi ketika kami bertemu di 
konferensi para Uskup sejak tujuh 
tahun yang lalu. 

Beliau tidak banyak berkata-ka-
ta,  reflektif, bijaksana dan mudah 
bergaul. 

Walaupun selepas didiagnosis 
menghidap barah, dia terus beru-
saha dan berjuang, begitu juga 
dalam kehidupan, dia sentiasa 
mahu melakukan yang terbaik 

mengikut keadaan semasa. 
Terlepas dari rasa sakit me-

nanggung salib penderitaan, dia 
sentiasa bertanya tentang kesiha-
tan Kardinal Soter yang tidak be-
ransur baik pada tahun 2020. Dia 
juga meyakinkan saya bahawa dia 
berdoa untuk Keuskupan Agung 
dan saya sendiri, walaupun dia se-
dang menderita.

Brunei telah kehilangan salah 
seorang puteranya yang unggul, 
ahli Konferensi para Uskup, sau-
dara yang dikasihi dan Gereja, se-
orang putera.

Semoga engkau beristirehat 
dalam damai, wahai Kardinal Sim 
yang terkasih.

Uskup Agung John 
Wong
Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu 

Sangat sedih menerima berita 
pemergian Kardinal Cornelius 
Sim dari Vikariat Apostolik  
Brunei Darussalam, pada 29 Mei 
2021 di Taiwan. 

Bagi pihak klerus, religius dan 
umat awam di Kota Kinabalu, 
saya ingin mengucapkan takziah 
dan kesatuan kami dalam doa 
bersama Jabatan para Uskup, ke-

luarga dan rakan-rakan, dan para 
umat beriman di Vikariat Brunei  
Darussalam, serta mereka yang 
sedang berkabung. 

Kardinal Sim meninggalkan 
tanda yang tidak dapat dilupa-
kan, melalui ketekunan, ketaba-
han dan kesetiaan pelayanannya 
kepada Gereja, dan karya-kary-
anya yang sntiasa berjuang me-
nyokong dialog dan perdamaian 
untuk semua orang di Brunei.

Semoga Tuhan mengalu-alu-
kan hamba-Nya ke dalam ke-
damaian dan kegembiraan-Nya! 

Uskup Cornelius 
Piong
Keuskupan 
Keningau

Dengan dukacita yang sangat 
dalam, kami telah menerima 
berita pemergian Kardinal 
Cornelius Sim, seorang yang 
berdoa, seorang pemimpin 
yang luar biasa dan pem-
impin gereja.

Kami berterima kasih ke-
pada Tuhan di atas Yang 
Terutama Kardinal Cornelius 
Sim, DD yang tidak kenal le-
lah dan setia melayani Gereja 
semasa hayatnya.

Saya, para klerus, religius 
dan umat di Keuskupan Ken-
ingau mengambil kesempa-
tan ini untuk menyampaikan 
ucapan takziah kepada ang-
gota keluarga yang berduka 
dan Gereja Vikariat Apostolik 
Brunei Darussalam.

Semoga roh Kardinal 
Cornelius Sim beristirehat 
dengan tenang dan beliau 
dikenang selama-lamanya. 

Uskup Joseph Hii 
Keuskupan Sibu

“Berharga di mata h  TUHAN 
kematian semua orang yang 
dikasihi-Nya” (Mazmur 116:15) 

Semoga Tuhan memberi 
penghiburan kepada umat beri-
man Vikariat Apostolik Brunei 
Darusalam sambil mengenang 

pemergian Uskup dan Kardinal 
pertama mereka. Semoga mereka 
diberkati dengan gembala baik 
yang baharu yang berhati lemah 
lembut seperti Tuhan. 

Beliau akan selalu diingati oleh 
Uskup Joseph Hii Teck Kwong, 
Uskup Emeritus Dominic Su Haw 
Chiew, para paderi, religius dan 
semua umat beriman Keuskupan 
Sibu. 

Uskup Julius Dusin Gitom
Keuskupan Sandakan 

Saya sangat bersedih apabila menden-
gar berita pemergian Yang Terutama 
Kardinal Cornelius Sim pada  29 Mei, 
2021. 

Kardinal Cornelius sangat akrab 
dengan kami khususnya dengan umat 
beriman di Katedral St Mary Sanda-
kan. Selama bertahun-tahun beliau 
mengendalikan program kerjasama 
bahasa Inggeris untuk para calon Pen-
guatan dari Brunei dan Katedral St 
Mary Sandakan. 

Oleh itu, saya dengan rendah hati, 
bersama para paderi dan umat beri-
man berterima kasih kepada Tuhan 
di atas hidupnya dan kebajikan pe-
layanannya kepada Vikariat Apostolik 
Brunei Darussalam. Kami berdoa agar 
damai dan penghiburan Tuhan bagi 
waktu yang menyedihkan ini.  

Bagi pihak keuskupan Sandakan, 
dengan tulus hati, saya mengucapkan 
takziah kepada para umat beriman 
Vikariat Brunei Darussalam di atas 
kehilangan hamba Tuhan yang pen-
yayang, murah hati dan setia. Semoga 
rohnya beristirehat dalam damai  dan 
semoga Tuhan memberi penghiburan 
kepada umat yang berdukacita. 

Uskup Bernard Paul
Keuskpan Melaka-Johor 

“Kepada umat Katolik Brunei, 
Keuskupan Melaka- Johor meny-
ampaikan doa dan ucapan takziah 
atas pemergian Yang Terutama 
Kardinal Cornelius Sim. Semoga 
kedamaian Tuhan yang telah Bang-
kit, yang mengatakan “Aku akan 
bersamamu hingga akhir zaman” 
menjadi penghiburan dan kekuatan 
kalian. Sentiasa dikenang sebagai  
saudara yang sempurna.

Kardinal 
Cornelius Sim 

dalam kenangan 
16 Sept 1951 – 29 Mei 2021

Uskup Richard Ng
Keuskupan Miri 

Pemergian Kardinal Cornelius Sim 
membuatkan kita terasa seperti ke-
hilangan ahli keluarga terdekat, ke-
hilangan seorang saudara lelaki dan 
seorang rakan yang kita sayangi.

Ini kerana Gereja di Brunei adalah 
sebahagian dari Keuskupan Miri se-
lama bertahun-tahun sehingga men-
jadi Apostolik Variari pada tahun 
2004.

Saya akan merindui dan mengin-
gatinya lebih-lebih lagi sikap humor 
dan wajahnya yang sentiasa terse-
nyum.

Ucapan takziah kepada anggota 
keluarganya dan Gereja di Brunei. 
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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.
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Uskup Cornelius Piong, 
para paderi, terima 
vaksin Covid-19

KENINGAU: Uskup Cornelius 
Piong telah menerima suntikan dos 
pertama vaksin  Pfizer(Comirnaty) 
di Dewan Masyarakat Keningau 
pada 26 Mei lalu.

Turut menerima dos pertama 
pada hari yang sama ialah Fr Da-
vid Gasikol, Fr Lazarous Uhin, Fr 
Bonaventure Unting, Fr Joseph 
Gapitang, komuniti pelayanan 
Keuskupan, staff Katedral St Francis 
Xavier dan para DJ Radio Online 
Kekitaanfm. 

Para penerima vaksin ini dilapor-
kan sihat dan beberapa orang dari-
pada mereka mengalami gejala kecil 
seperti pening, loya dan demam. Dos 
kedua vaksin covid-19 dijadualkan 
pada 16 Jun. 

Di Tambunan, para paderi dan 
diakon telah menerima vaksin Cov-
id-19 dos pertama beberapa hari lalu. 

Para paderi dan diakon tersebut 
ialah Msgr Gilbert Engan, Fr Harry 
Dorisoh, Fr Gilbert James, Fr Gio-
vanni CSE, Fr Kevin Sherbal dan 
Diakon Rudolf CSE. 

Kongregasi Doktrin Iman dan 
Akademik Kepausan untuk Kehidu-
pan menyatakan bahawa menerima 
vaksin Covid-19 adalah tindakan 
"kebajikan dan solidariti" demi ke-

baikan komuniti - sebagai sebaha-
gian tanggungjawab moral kita bagi 
kebaikan bersama. 

 Uskup Cornelius, 72 tahun, men-
gatakan beliau tidak mengalami se-
barang alahan selepas menerima dos 
pertama vaksin Covid-19. 

Pengerusi KOMSOS Keuskupan 
Keningau, Didiroy Joneh, yang turut 
menerima vaksin Tfizer pada 26 Mei 
lalu bersama Bapa Uskup Cornelius 
mengatakan beliau mengambil vak-
sin Covid-19 untuk melindungi diri 
sendiri, keluarga dan masyarakat. 

Didi yang juga merupakan peny-
ampai Radio Online KekitaanFM 
menggalakkan umat Katolik agar 
tidak berfikiran negatif tentang 
pengambilan vaksin kerana ia adalah 
untuk kesejahteraan bersama. 

Pengerusi Belia dan Pelayanan 
Kampus Keuskupan Keningau, Sdra 
Roney Alfred Eming yang turut me-
nerima vaksin dos pertama pada 26 
Mei mengatakan beliau tidak men-
galami sebarang kesakitan atau ala-
han selepas suntikan. 

Roney menasihati para belia agar 
menyampaikan berita benar untuk 
mempromosi pengambilan vaksin 
yang boleh melindungi diri sendiri, 
keluarga dan masyarakat.

KENINGAU: Sempena Hari 
Minggu Pentakosta, radio online 
Kekitaanfm telah menyiarkan 
Rally Pentakosta 2021 bersama 
Katedral St Francis Xavier, Ken-
ingau, pada 23 Mei lalu. 

Dikendalikan oleh DJ Uji, pro-
gram ini diisi dengan pujian dan 
penyembahan dari KUK Mina-
wo, renungan Uskup Cornelius 
Piong sempena hari minggu 
Pentakosta serta pelayanan doa 
untuk mereka yang memerlukan. 

Semasa menyampaikan renun-
gannya, Uskup Cornelius meme-
tik Injil Yohanes 14:24-26 seba-
gai renungan penting memahami 
peranan Roh Kudus. 

"Pada perayaan Pentakosta ia 
mengingatkan kita akan kela-
hiran Gereja. Kalau kita hanya 
memikirkan tentang kelahiran 
gereja begitu begitu sahaja, tidak 
ada kesan terhadap diri dan ke-
luarga, kuasa Roh Kudus sia-sia, 
tidak ada kesan di dalam kehidu-
pan kita."

Merujuk kepada pembacaan 
Injil ini, Uskup Cornelius men-
gatakan ada tiga hal yang sangat 
penting yang perlu kita syukuri 
dan akui dalam diri kita, keluarga 
dan komuniti kerana Roh Kudus 
yang datang dari Bapa adalah 
Sang Penolong.

"Dia mengajar dan menolong 
kita, mengingatkan kita ajaran-
ajaran Yesus. Sebagai murid dan 
pengikut Yesus, kita selalu harus 
mengingati bahawa bukan mu-
dah menjadi murid-murid-Nya. 
Jika ada orang mengatakan be-
gitu mudah dan senang mengikut 
Yesus — itu adalah bohong.

Penginjil Lukas 9:23 meng-
ingatkan bahawa sesiapa yang 
mahu mengikuti Yesus, sese-
orang itu  harus tidak mement-
ingkan diri, memikul salibnya 
setiap hari dan mengikut Dia. 

Hal kedua yang ditekankan 
oleh Uskup Cornelius ialah me-
mikul Salib setiap hari. Katanya, 
umat perlu berani berkorban 
masa, wang dan tenaga. Ini me-
merlukan kekuatan dari Roh Ku-
dus agar kita berani berkorban 
dan melayani sesama dan alam 
ciptaan Tuhan.

Seterusnya yang ditekankan 
oleh Bapa Uskup ialah mengi-
kut Dia seperti apa yang dituntut 
oleh Yesus, bukan mengikut kes-
esuaian kita. 

"Kalau dengan kemampuan 
kita sahaja, kita tidak mampu 
menyangkal diri sendiri, memi-

kul Salib dan mengikut Yesus." 
Prelatus itu mengingatkan 

umat tentang Roh Kudus seperti 
yang dikatakan oleh Sto Paulus 
dam 2 Tim 1:6-7 bahawa " Sebab 
Tuhan memberikan kepada kita 
bukan roh ketakutan, melainkan 
roh yang membangkitkan kekua-
tan, kasih dan ketertiban." 

Bapa Uskup juga berpesan agar 
setiap kali merayakan Pentakosta 
jangan sekadar melaungkan "al-
leluia alleluia" sahaja. Kita mesti 
melihat, menilai terhadap kehad-
iran Roh Kudus dalam hidup kita 
agar Roh Kudus sentiasa segar 
dan berkuasa.

Dalam sesi pelayanan doa 
yang dikendalikan oleh Dr Je-
rome Jolly dan DJ UJi, mereka 
mendoakan mereka yang meng-
hidap pelbagai  penyakit batin 
serta fizikal. 

Rally Pentakosta:  
Kita diberi roh yang 
membangkitkan 
kekuatan dan kasih 

KENINGAU: Hujan berterusan 
sejak 19 dan 20 Mei lalu telah 
menyebabkan beberapa daerah di 
Keuskupan Keningau mengalami 
banjir khususnya di Tenom, Sook 
dan Beaufort. 

Gereja Katolik di Keuskupan 
Keningau, khususnya melalui 
badan kebajikan Caritas Paroki 
Katedral St Francis Xavier 
(KSFX), dengan sokongan Ma-
jlis Pastoral Paroki KSFX telah 
melancarkan Tabung Bantuan 

Kemanusiaan bagi membantu tiga 
daerah terjejas iaitu Tenom, Kem-
abong dan Beaufort.

Bantuan berupa kewangan dan 
barangan keperluan telah mula 
dihantar ke Paroki St Anthony 
Tenom, Gereja Bonda Maria 
Kemabong dan Paroki St Valen-
tine Beaufort bermula 27 Mei lalu.

Sementara itu, di Paroki St The-
resa Tambunan, Paderi Paroki 
Tambunan, Fr Rudolf Joanes turut 
menyertai misi menghantar ban-

tuan ke Paroki St Anthony, Tenom 
pada 31 Mei 2021. 

Semua bantuan berupa paka-
ian, makanan, minuman dan wang 
ringgit dihantar serta dikumpul 
di pejabat paroki St Theresa se-
terusnya dihantar kepada Team 
Pengurusan Bencana Paroki St 
Anthony Tenom. 

Fr Rudolf Joannes mengucap-
kan terima kasih dan memberkati 
kepada semua yang telah bermu-
rah hati. 

KSFX, St Theresa Tambunan hantar bantuan banjir 

Uskup Cornelius Piong bergambar bersama petugas kesihatan. 

Para paderi Tambunan selepas menerima dos pertama vaksin Covid-19 .


