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Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan 
perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbua-
tan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui, 
bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula 
kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Tuhan, 
sebab jika kita dituduh olehnya, Tuhan adalah lebih 
besar dari pada hati kita ...             1 Yohanes 3: 19-20

EDARAN DALAMAN SAHAJA

Sri Paus mahu 
bersihkan Vatikan 

dari amalan rasuah 
VATIKAN: Sebagai seba-

hagian daripada undang-
undang anti rasuah  yang 

baru, Sri Paus Fransiskus pada 
hari Khamis, 29 April telah meny-
atakan bahawa pegawai-pegawai 
dari Kuria Roma dilarang mener-
ima hadiah peribadi berupa wang 
lebih 40 euro. 

Undang-undang baharu itu mengatakan 
bahawa pegawai Vatikan tidak boleh "me-
nerima atau meminta, untuk diri sendiri 
atau subjek selain daripada Entiti di mana 
mereka berkhidmat, atas sebab atau kesem-
patan pejabat, hadiah, hadiah atau faedah 
lain bernilai melebihi 40 euro."

Surat apostolik Sri Paus Fransiskus pada 
29 April, yang dikeluarkan dalam bentuk 
motuo proprio ("atas dorongannya sendi-
ri"), menambahkan peraturan ini pada 
Peraturan Umum Kuria Romawi, bersama 
dengan persyaratan lain yang memastikan 
bahawa para pegawai  Vatikan yang menan-
gani urusan ekonomi Vatikan agar tidak ter-
libat dalam tingkah laku menyeleweng atau 
menyalahi undang-undang.

Dalam motu propio mengenai "ketentuan 
mengenai ketelusan dalam pengelolaan ke-
wangan awam," Sri Paus Fransiskus men-
gatakan bahawa, "menurut Kitab Suci, kes-
etiaan dalam hal-hal kecil berkaitan dengan 
kesetiaan dalam hal-hal penting."

Merujuk kepada Lukas 16:10, beliau me-
nambah, "sama seperti tidak jujur   dalam 
hal-hal yang tidak berakibat sama juga 
berkaitan dengan tidak jujur   dalam hal-hal 

penting."
Bapa Suci mengatakan bahawa undang-

undang baru itu bertujuan untuk menjadi-
kan Takhta Suci dan Negara Kota Vatikan 
lebih sejajar dengan amalan terbaik anta-
rabangsa mengenai korupsi dan ketelusan 
kewangan, membangun dari hak miliknya 
pada Mei 2020 mengenai ketelusan dalam 
pemberian kontrak awam.

Langkah-langkah baru itu diperlukan un-
tuk "mencegah dan memerangi, di setiap 
sektor, konflik kepentingan, sebagai metode 
perlindungan, dan mencegah korupsi secara 
umum," ujar Fransiskus. 

Prelatus itu mengatakan mereka yang 

bekerja di dalam atau mempunyai kaitan 
dengan Vatikan "memiliki tanggung jawab 
tertentu seperti yang diajar oleh Injil, untuk 
bertindak sesuai dengan prinsip ketelusan 
dan  konflik kepentingan."

Di bawah peraturan baru itu, para kardi-
nal terkemuka dikasteri atau pejabat lain, 
dan pengurusan kanan dan pentadbir Takhta 
Suci dan Negara Vatikan, mereka yang 
bekerja dalam kaitan bidang pengendalian 
wang, akan diminta untuk menandatangani 
dokumen setiap dua tahun yang membukti-
kan bahawa mereka dan kewangan mereka 
tidak berkaitan dengan jenayah.

Dalam pernyataan itu, mereka mesti 

menyatakan bahawa mereka tidak memiliki 
pegangan saham atau kepentingan dalam 
syarikat yang beroperasi "dengan tujuan 
dan dalam sektor yang bertentangan dengan 
Doktrin Sosial Gereja."

Mereka juga harus membuktikan bahawa 
semua harta milik mereka diperoleh dari 
aktiviti yang sah dan bukan merupakan ke-
untungan atau hasil dari kejahatan. 

Di samping itu, mereka harus mengata-
kan bahawa mereka tidak pernah disabit-
kan dengan jenayah dan tidak berada dalam 
perbicaraan atau penyiasatan jenayah atas 
jenayah rasuah, penipuan, keganasan, pen-
gubahan wang haram, pengelakan cukai, 
pemerdagangan orang, eksploitasi di bawah 
umur, atau penyertaan dalam jenayah or-
ganisasi.

Pekerja atau pegawai juga mesti menyata-
kan bahawa mereka tidak menyimpan wang 
tunai atau pelaburan, termasuk pegangan 
saham atau kepentingan, dalam syarikat 
dan perniagaan dalam senarai bidang kuasa 
bukan koperasi untuk tujuan cukai, atau 
di negara-negara yang dianggap berisiko 
tinggi untuk pengubahan wang haram atau 
pengganas pembiayaan.

Deklarasi ini akan disimpan di Sekre-
tariat fail pekerja Ekonomi dan salinannya 
akan disimpan di Sekretariat Negara. Sek-
retariat Ekonomi diberi kuasa untuk menge-
sahkan kebenaran pernyataan dan jika dida-
pati mereka memberikan kenyataan palsu, 
pelaku akan dikenakan "kesalahan tatatertib 
yang serius."

Peraturan baru harus dikuatkuasakan 
dalam 90 hari dari penerbitan undang-un-
dang. — CNA

Salam, Penjaga Sang Penebus,
Mempelai Santa Perawan Maria.

Kepadamu Tuhan mempercayakan 
Putera-Nya yang Tunggal. 

Di dalam dirimu Maria menaruh
 kepercayaannya, bersamamu Kristus 

menjadi manusia.
Santo Yosef, kepada kami juga,

perlihatkan dirimu seorang bapa
dan bimbing kami di jalan kehidupan.

Perolehkanlah bagi kami rahmat,
 belas kasih, dan 

keberanian, serta lindungi kami 
dari setiap kejahatan. Amen.

Doa kepada Santo Yosef 

KOHIMA: Kardinal Oswald 
Gracias, Presiden para Uskup 
Katolik India (CBCI), sete-
lah berunding dengan Gereja-
gereja Syro Malabar dan Syro 
Malankara, menyampaikan 
jemputan kepada semua Gere-
ja untuk bersatu kepada Tuhan 
pada masa kesusahan, panik 
dan kesedihan yang disebab-

kan oleh penularan  jangkitan 
COVID-19."

Para ketua gereja lain, khu-
susnya NCCI dan EFI telah 
bersetuju untuk menyertai doa 
ini yang diadakan serentak 
pada 7 Mei, 2021. 

Setiap komuniti dan paroki 
diminta untuk meluangkan 
masa satu jam di hadapan 

Sakramen Mahakudus, berdoa rosari 
dan sebagainya agar pandemik Cov-
id-19 segera berakhir. 

Doa-doa ini juga adalah sebagai peny-
embuhan bagi mereka yang dijangkiti, 
penghiburan bagi mereka yang berka-
bung, keberanian dan motivasi bagi para 
barisan hadapan serta mereka yang terli-
bat dalam penyelidikan dan pengeluaran 
ubat-ubatan. — Matters India

Gereja-gereja Katolik India dedikasi 
hari berdoa 7 Mei, akhiri pandemik  
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Tuhan lebih kuat dari hati 
kita yang terluka 

Sepuluh tahun sebelum 
kematiannya pada tahun 
1996, Henri Nouwen dilan-

da kemurungan yang hampir 
membinasakannya. 

Semasa dalam rawatan, beliau 
telah menulis sebuah buku yang 
sangat berpengaruh, "The Innger 
Voice of Love" di mana beliau 
dengan rendah hati dan jujur   
mengongsikan kisah perjuangan 
dan usaha yang diperlukan untuk 
mengatasi depresi itu. 

Kadang-kadang, dia merasa 
sangat sedih dengan luka dan 
obsesinya serta selalu berasa 
lelah, lemas, tidak ada harapan, 
satu-satunya perkara yang dapat 
dia lakukan pada ketika itu 
adalah menangis. 

Meskipun begitu, akhirnya dia 
berjaya menemui kembali kekua-
tan batinnya dan kembali dengan 
tabah, mula  memasuki semula 
hidupnya dengan tenaga yang 
s e g a r  d a n  d i p e r b a h a r u i . 
Mengingat apa yang dilalui dan 
dipelajarinya dari kemurungan 
batin ini dan akhirnya kembali 
sihat, dia menulis bahawa, pada 
akhirnya, hati kita lebih kuat dar-
ipada luka kita.

Ini adalah penegasan yang kuat 
tentang kebenaran yang sukar 
diperoleh; tetapi adakah ia selalu 
benar? Adakah hati kita sentiasa 
lebih kuat berbanding daripada 
luka kita? Adakah kita selalu 
mempunyai sumber untuk men-
gatasi luka kita?

Kadang-kadang ya, seperti 

dalam kes Nouwen; tetapi 
kadang-kadang tidak, seperti 
yang kita lihat dalam banyak 
kehidupan yang hancur. Kadang-
kadang, luka mengatasi kekuatan 
hati. 

Ada satu contoh pedih dapat 
menggambarkan hal ini. Ada 
barisan sedih, tragis, menghantui 
dalam lagu terkenal, I Dreamed a 
Dream, dari muzikal popular, Les 
Miserables. Kisah yang dicerita-
kan dalam Les Miserables, seper-
ti yang kita tahu, didasarkan pada 
buku klasik Victor Hugo yang 
mengisahkan serangkaian  kisah 
tentang bagaimana kemiskinan 
dan penindasan dapat mematah-
kan hati, melumpuhkan kekuatan 
dan kehidupan orang miskin.

Salah sa tu  watak Hugo, 
Fantine, adalah ibu tunggal, dit-
inggalkan oleh lelaki yang dicin-
tainya dan sedang berusaha 
merawat hatinya yang hancur. 

Dia juga berjuang untuk mem-
besarkan anak perempuannya 
dengan keperluan hidup, ber-
juang dengan pekerjaan dan 
keadaan kerja yang merosakkan 
kesihatannya, dan berjuang den-
gan gangguan seksual dari bos-
nya yang menyebabkan dia dipe-
cat secara tidak adil dalam peker-
jaannya. 

Pada tahap tertentu, apabila 
segala-galanya t idak dapat 
ditanggung, kesihatannya mero-
sot, dia tersungkur dan ratapan-
nya semasa kematian, dia menun-
jukkan bahawa hati kita tidak 

selalunya kuat,  kadang-kadang 
ada ribut yang tidak dapat kita 
lalui. Kadang-kadang hati kita 
tidak dapat menahan ribut dan 
jatuh tersungkur ditimpa luka 
yang berat. 

Siapa yang betul - Nouwen 
atau Fantine? Saya berpendapat, 
kedua-dua mereka adalah betul. 
Ini bergantung keadaan ses-
eorang, kesihatan dalaman, dan 
sumber emosi. 

Pepatah lama mengatakan, apa 
sahaja yang tidak membunuh 
anda, menjadikan anda lebih 
kuat! Sangat benar, asalkan tidak 
membunuh anda. 

Malangnya, kadang-kadang ia 
berlaku. Kadang-kadang apa 
yang membebani kita akan mem-
bunuh kita. 

Saya yakin, setiap orang yang 
membaca ini mempunyai pengal-
aman pertama dari seseorang 
yang anda kenali, yang patah hati 
dan mati, sama ada dengan 
bunuh diri atau disebabkan kese-
dihan lain kerana kehidupan yang 

hancur, patah hati, jiwa yang 
hancur, hati yang amat terluka. 

Oleh itu, ketika kita melihat 
kebenaran penegasan Nouwen 
bahawa hati kita lebih kuat dari-
pada luka kita dan kebenaran 
(nampaknya) yang bertentangan 
bahawa kadang-kadang luka kita 
dapat membunuh hati, kita perlu 
menambah kebenaran lebih jauh 
yang merangkumi kedua sisi ini: 
Tuhan rahmat, pengampunan, 
dan cinta lebih kuat daripada 
luka, keruntuhan kita, kegagalan 
kita, dan kelihatan putus asa.

Kadang-kadang dalam perjuan-
gan, kita dapat memperoleh 
kekuatan dalaman yang tertimbus 
di bawah luka kita yang membo-
lehkan kita bangkit semula dan 
berjalan kembali dalam keadaan 
sihat, kuat, dan bersemangat. 
Namun, kadang-kadang luka kita 
melumpuhkan hati sehingga kita 
tidak lagi dapat mengakses 
kekuatan yang ada di dalam diri 
kita.

Dalam kehidupan ini, kere-
takan seperti itu dapat terlihat 
dan terasa seperti keruntuhan ter-
minal, kesedihan yang tidak ada 
penyembuhan, keputusasaan, 
kehidupan yang sia-sia. 

Namun, setiap kali keadaan 
pahit dan kerapuhan mental ini 
penggabungan keadaan pahit dan 
kerapuhan mental mematahkan 
seseorang, ketika hati seseorang 
tidak lagi kuat daripada luka-
lukanya, kita dapat berlindung 
pada kebenaran dan penghiburan 

yang lebih dalam, yaitu, kekuatan 
yang ada di dalam hati Tuhan: 
Tuhan rahmat, pengertian, dan 
cinta lebih kuat daripada luka 
kita, keruntuhan kita, kegagalan 
kita, dan kelihatan putus asa.

Apa yang membezakan keper-
cayaan Kristian daripada keban-
yakan agama lain (dan juga dari 
semua injil kemakmuran) adalah 
bahawa agama Kristian adalah 
agama rahmat dan yang paling 
utama, ia bukan usaha diri (pent-
ing walaupun demikian). 

Sebagai orang Kristian, kita 
tidak perlu menyelamatkan diri 
kita sendiri, tidak perlu hidup 
kita sendiri. Memang, tidak ada 
yang pernah melakukannya.

Seperti yang dinyatakan oleh 
St. Paulus dengan jelas dalam 
perutusan perpisahannya dalam 
Roma 1-8, tidak seorang pun dari 
kita dapat menjalani hidup kita 
berdasarkan kekuatan kita sendi-
ri. Itu juga berlaku dalam menga-
tasi luka kita. 

Semua kita lemah dan kadang 
kala hancur. Namun, dan inilah 
intinya, ketika badai kehidupan 
mengalahkan kita, ketika kita 
meraih kekuatan untuk menahan 
ribut hanya untuk mengetahui 
bahawa ribut itu lebih kuat dari-
pada kita, kita kemudian perlu 
sampai ke tempat yang lebih 
dalam dan di sana kita akan 
temukan bahawa hati Tuhan lebih 
kuat daripada patah hati kita. —
Hakcipta Terpelihara 1999-
2021@Fr Ron Rolheiser 

Ada tradisi kuno yang men-
ceritakan tentang hari-hari 
terakhir  masa hidup 

Yohanes Penginjil. 
Dia hidup begitu lama sehingga 

sangat lemah. Ketika ada perte-
muan, dia harus dipimpin ke tem-
pat pertemuan orang-orang beri-
man. 

Oleh kerana sudah terlalu lemah, 
dia tidak dapat lagi menyampaikan 
nasihat-nasihat yang panjang. 
Maka setiap kali ada pertemuan, 
dia selalu mengulang kata-kata ini: 
“Hai anak-anakku, kasihilah satu 
sama lain.”

Murid-muridnya sudah pun 
mendengar kata-kata yang sama 
lalu bertanya mengapa dia suka 
mengulang-ulangi kata-kata yang 
sama itu. Lalu Yohanes memberi-
kan jawaban berikut: “Lakukanlah 
ini saja dan itu sudah cukup.”

Biasanya diperlukan sesuatu 
tragedi untuk menyatukan manusia 
itu agar dekat dan saling memerlu-
kan antara satu dengan yang lain. 
Orang biasanya hidup bersama-
sama tahun demi tahun namun ter-
tutup di dalam dunianya sendiri 
sehinggalah terjadi sesuatu kejadi-
an yang membahayakan diri mere-
ka. Apabila sesuatu trajedi berlaku, 

barulah mereka sedar bahawa 
mereka memerlukan sesamanya 
dan baru mengetahui bahawa 
mereka sebenarnya adalah satu 
keluarga besar yang tidak boleh 
dipisahkan. 

Dalam keadaan seperti ini, baru-
lah mereka menghargai sesamanya 
serta saling tolong menolong dan 
murah senyuman. 

Ini bererti bahawa kegembiraan 
di dunia ini bukan terdapat pada 
segala kejayaan dan harta milik 
kita, tetapi terdapat hanya di dalam 
kehangatan perhubungan manusia 
yang didasari dengan cinta kasih 
yang ikhlas. 

Biasanya kita dikurung oleh 
kepentingan peribadi kita sehingga 
hubungan kita dengan sesama ter-
putus. Hanya melalui sentuhan 
tangan-tangan yang hangat dan 
mahu bersahabat dapat membebas-
kan kita daripada penjara yang kita 
ciptakan sendiri.

Walaupun dunia zaman seka-
rang ini tidak pernah ‘tidur’ kerana 
manusia sentiasa sibuk dan aktif 
siang dan malam, namun sebe-
narnya pada era ini, ramai yang 
terasa sunyi dan keseorangan. 

Ramai pakar sakit jiwa mengata-
kan bahawa kebanyakan pesakit-

pesakit jiwa yang datang kepada 
mereka lebih mengasihi binatang 
peliharaan mereka. Lelaki biasan-
ya sangat rapat dengan anjing dan 
perempuan lebih suka pada kuc-
ing. 

Malah ada yang lebih ekstrem 
lagi, mereka suka pada binatang-
binatang yang buas dan berbisa 
seperti ular, buaya, harimau, labah-
labah dan lain-lain lagi. Apakah 
kenyataan ini tidak menyedihkan 
kita semua? Namun apakah kita 
memarahi mereka jika mereka 
menyalurkan kasih mereka terha-
dap binatang demi cintakasih yang 
tidak mereka temui dari sesaman-
ya?

Yesus mahu para rasul-Nya 
menyedari bahawa mereka adalah 
“dahan-dahan” kayu daripada 
‘pohon kayu’ yang sama. Maka 
dengan  demik ian  mereka 
seharusnya membentuk sebuah 
komuniti yang berasaskan cinta 
kasih. 

Bagi Yesus, pengikut-Nya yang 
kesepian itu tidak ada di dalam 
kamus-Nya. Buah-buah yang 
diingini oleh Kristus di dalam kita 
adalah kesatuan, keharmonian di 
antara sesama kita. 

Tetapi apabila orang lain meli-

hatpada komuniti kita, apakah 
mereka sungguh dapat melihat kita 
ini datangnya daripada pohon yang 
sama? Bahawa kebaikan yang ter-
dapat pada diri seseorang di dalam 
komuniti itu adalah kebaikan dari-
pada komuniti.

Seandainya kita tidak saling 
mempedulikan satu sama lain atau 
lebih teruk lagi kita memutuskan 
hubungan kita daripada komuniti 
kita, maka tidakkah ianya menjadi 
jelas kepada dunia bahawa kita 
sebenarnya sudah tertanggal dari-
pada pohon sebenarnya iaitu Yesus 
Kristus?

Kristuslah yang menyatukan 
kita. Sebab Kristus adalah pohon 
yang memberikan kita sebagai 
ranting-ranting-Nya, kesegaran 
hidup. 

Melalui sikap kepedulianan dan 
keharmonian di antara kita, orang 
lain dapat mengenal bahawa kita 

bersatu dengan Kristus. Jangan 
tunggu sampai kita mengalami 
bahaya yang mengencam kehidu-
pan kita untuk mengalami realiti 
kehidupan yang dikehendaki Yesus 
itu. 

Memang kehidupan saling 
mempedulikan, mengasihi dan 
harmoni dengan sesama ini meru-
pakan suatu ideal, tetapi bukan ini-
kah yang sungguh diperlukan oleh 
manusia masa kini? 

Saudara dan saudarai, mungkin 
selama ini anda sudah menyimpan 
beberapa niat yang ingin anda lak-
sanakan bagi kebaikan sesama, 
mungkin dalam bentuk ungkapan 
terima kasih, ungkapan meminta 
maaf atau mungkin sebagai tanda 
cinta kasih dan keprihatinan. Khas 
untuk minggu ini, pilihlah salah 
satu sahaja niat tersebut dan lak-
sanakan dengan segera. — 
imanKatolik

HARI MINGGU PASKAH 
TAHUN B

KISAH PARA RASUL 10:25-26,34-35,44-48; 
1 YOHANES 4:7-10; 

INJIL YOHANES 15:9-17

Tinggal dalam firman Tuhan 
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Gereja?
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my 
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Vatikan telah mendedikasikan sepanjang bulan 
Mei 2021 sebagai bulan berdoa maraton rosari 
bagi mengakhiri pandemik Covid-19. Bagaimana 
merenung setiap misteri doa rosari dengan lebih 
berkesan? Beikut cara merenungkan misteri-mis-
teri dalam doa rosario bagi umat Katolik.

1. Melihat apa yang terjadi
Sewaktu berdoa, kita membayangkan peristiwa 
yang bersangkutan dengan bantuan imaginasi 
atau dengan menggunakan gambar. Kita perlu 
melihat apa yang terjadi, dan seakan-akan hadir 
pada peristiwa yang kita renungkan; mengamat-
amati bagaimana malaikat menghadap Maria, 
mendengarkan apa yang dikatakan malaikat dan 
apa yang dikatakan Maria.

Dengan ini, kita memandang dan mendengar-
kan! Oleh sebab itu, peristiwa-peristiwa yang 
disajikan hendaknya direnungkan dan dipikirkan 
dalam-dalam.

2. Bersama dengan Yesus dan Maria
Tanpa berkhayal pun kita dapat bersama-sama 
dengan Yesus dan Maria, iaitu dalam sikap iman 
seakan-akan “beristirahat” dalam Tuhan. Kita 
tidak perlu memperhatikan kata-kata yang kita 
ucapkan, dan tidak perlu menaruh banyak minat 

pada erti kata-kata itu.
Perhatian hanya kita arahkan kepada Tuhan. 

Kita berdiam di dalam Dia. Kita berbuat sesedikit 
mungkin untuk membiarkan Tuhan berkarya 
dalam diri kita, menguasai sepenuhnya hati kita.

Maka doa dan misteri hanya satu tujuannya, 
iaitu mempersiapkan jalan untuk bertemu dengan 
Tuhan, yang berbicara tanpa kata. 

Dengan berdoa rosari, ramai orang kudus yang 
telah terdorong menjalin hubungan mesra dengan 
Tuhan dan orang-orang yang berdoa rosari dapat 
membina kehidupan rohani yang lebih sejati. 

3. Membagi-bagikan Misteri
Untuk lebih mudah memusatkan perhatian, 
misteri-misteri dapat dibagi-bagi sehingga pada 
setiap sepuluh kali “Salam Maria”, ada satu segi 
tertentu yang direnungkan dan diperhatikan.

Kalau dengan cara ini Doa Rosari dirasakan 
menghabiskan lebih banyak waktu, maka lebih 
baik berdoa 20 sampai 30 kali “Salam Maria” 
(bererti 2 atau 3 Misteri sahaja dulu) daripada 
menyelesaikan ke-5 Misteri dengan tergesa-gesa 
dan tanpa menaruh perhatian apa pun.

Lain waktu dapat dilanjutkan. Sebab jangan 
lupa bahawa doa rosari adalah sebagai media ban-
tuan untuk bertemu dengan Tuhan.

4. Menelaah Misteri
Dengan bantuan gambar atau visual misteri-

misteri, kita dapat melihat dan merenungkannya. 
Umpama saja, kita melihat suatu peristiwa yang 
menunjukkan betapa besar cinta Yesus kepada 
kita (misalnya peristiwa Yesus Didera).

Kita lalu terdorong untuk mencintai-Nya, 
mengabdi-Nya dan menyatakan simpati kepada-
Nya. Kita dapat seolah-olah hadir bersama den-
gan Dia di Tanah Suci misalnya dengan masuk ke 
dalam gua di Betlehem, berdiri di bawah salib dan 
memperhatikan wajah Maria yang berubah men-
jadi berseri-seri ketika melihat Putera-Nya yang 
bangkit.

Dan barangkali hati kita dengan sendirinya me-
mikirkan kembali arti kata-kata yang kita ucap-
kan: “Santa Maria Bonda Tuhan, doakanlah kami 
yang berdosa ini!”

5. Merenungkan hasil-buah Misteri
Setiap misteri mempunyai hasil-buah sendiri. 
Dan setiap misteri harus diwujudkan di dalam 
kehidupan kita masing-masing. Semua peristiwa 
dalam Doa Rosario menceritakan hidup Yesus 
dan Bonda-Nya.

l bersambung di mukasurat BM 7 

Cara merenung misteri-misteri 
doa rosari dengan lebih mendalam

Terima vaksin demi keselamatan 
diri dan orang lain — Uskup 
Agung Simon Poh 

HERALD Mei 2, 2021

KUCHING: Pada 24 April lalu, Gereja 
merayakan Hari Minggu Gembala Baik  
yang juga dikenal sebagai Hari Minggu 
Panggilan. Para paderi Katolik digam-
barkan sebagai gembala kepada kawanan 
domba mereka. 

Dalam satu kenyataan media yang dike-
luarkan baru-baru ini, Uskup Agung Kuch-
ing Simon Poh dari Keuskupan Agung 
Kuching, menceritakan pengalaman dan 
memberi alasan mengapa beliau mendaftar 
untuk menerima vaksin COVID-19 seawal 
Februari 2021.

“Menurut garis panduan yang dikeluar-
kan oleh Konferensi para Uskup Malaysia 
pada 4 Februari 2021, Gereja Katolik ber-
pendirian bahawa vaksinasi adalah demi 
kebaikan moral dan dengan prinsip moral 
itu sejajar dengan vaksinasi bahawa “me-
nerima vaksin bukan sahaja kewajipan un-
tuk melindungi kesihatan diri sendiri tetapi 
juga sebagai kewajipan kebaikan bersama.” 

“Setiap orang harus membuat keputusan 
dengan bebas sesuai dengan hati nuraninya.  
Berpegang dengan prinsip kemanusiaan 
kita merupakan membuat keputusan den-
gan memandang ke hadapan serta memper-
timbangkan kebaikan orang lain dan tidak 
memikirkan kepentingan diri yang hanya 
melihat kepentingan diri sendiri. 

“Dengan membuat keputusan untuk me-
nerima vaksin, seseorang itu membuat pili-
han untuk melindungi orang lain di seke-
lilingnya —keluarga, rakan sekerja, rakan 
dan masyarakat yang lebih besar, ” katanya.

“Oleh itu, apabila 70% penduduk telah 
diimunisasi, kita akan mencapai kekebalan 
komuniti  dan membantu mengatasi COV-
ID-19 dalam komuniti kita. Setiap orang 
boleh membuat perbezaan. Setiap vaksi-

nasi menyumbang untuk kebaikan bersama 
seperti yang selalu dinyatakan dalam slo-
gan  ‘Lindung Diri, Lindung Semua’,” tam-
bahnya.

Uskup Agung Simon Poh tiba di Stadium 
Perpaduan, Petra Jaya pada 23 April tepat 
sebelum temu janji beliau pada jam 11.00 
pagi. 

“Saya tiba lebih awal dan menunggu se-
bentar untuk sampai ke kaunter pendaftaran 
kerana terdapat ramai 

“Setelah disuntik dengan vaksin, saya 
masih dapat bekerja dengan selesa pada 

hujung minggu, kecuali sedikit rasa sakit 
di suntik, namun ia bukan masalah besar. 
Secara keseluruhan, minum banyak cecair 
dan beri perhatian pada kesihatan tubuh 
badan adalah cara yang baik untuk meman-
tau dan membantu memastikan gaya hidup 
yang lebih sihat selama hari-hari pandemik 
ini. ”

Uskup Agung mengingatkan agar tetap 
berhati-hati apatah lagi vaksinisasi diberi 
secara bertahap. Pada masa sekarang juga, 
Sarawak masih mencatatkan jangkitan cor-
onavirus yang aktif. 

Tanpa mengira telah divaksinasi atau 
tidak, “setiap orang dapat membantu me-
mutuskan penularan jangkitan COVID-19 
dengan mematuhi SOP, menjaga jarak 
sosial satu meter, memakai topeng dan 
mengelakkan perjalanan yang tidak perlu,” 
katanya.

“Sebagai tanda solidariti dengan saudara 
dan saudari Muslim pada bulan Ramadan 
ini,  marilah kita memperkasakan kerjasa-
ma baik kita dengan kebaikan. Saya me-
nyeru dan menggalakkan semua penganut 
dari pelbagai agama agar teruskan berdoa 
untuk meminta  perlindungan dan campur 
tangan Tuhan dalam pandemik COVID-19 
di seluruh dunia,” kata Uskup Agung Si-
mon.’

Kerajaan Sarawak melaksanakan Fasa 2 
program Vaksinasi COVID-19 yang dituju-
kan untuk warga emas Kuching berusia 60 
tahun ke atas dan mereka yang mempunyai 
penyakit kronik atau komorbiditi, di Stadi-
um Perpaduan di Petra Jaya, pada 23 April 
yang lalu.

Antara yang mendaftar untuk menerima 
vaksinasi pada hari pertama adalah Uskup 
Agung Simon Poh dan Uskup Agung Emer-
itus Peter Chung, dari Keuskupan Agung 
Katolik Kuching. Uskup Agung Emeritus 
John Ha dijadualkan diberi vaksin pada 24 
April. 

Uskup Anglikan Danald Jute juga meru-
pakan salah seorang uskup yang menerima 
vaksinasi pada hari yang sama.

Malaysia melaporkan 2,847 jangkitan 
COVID-19 pada 23 April, kekal di atas 
angka 2,000 selama sembilan hari berturut-
turut. Sarawak mencatatkan 717 kes baru 
dengan dua kematian. - sumber Today's 
Catholic 
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Sahabat kecil Yesus

Tinggallah di dalam Aku dan 
Aku di dalam kamu (Yoh 15:3) 

Mari 
Mewarna 

Cari dan bulatkan LAPAN buah bakul yang terdapat pada 
gambar di bawah. 

Lengkapkan 
wajah kanak-kanak 
pada gambar ini. 

Jangan lupa 
mewarnakannya. 
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SIPITANG: Pada 28 March 2021 yang 
lalu, KBK Paroki St. Yohanes Pembap-
tis, Sipitang telah mengadakan program 
Youth Gathering sempena dengan samb-
utan Hari Belia peringkat paroki. 

Program ini diadakan di Perumahan SFI 
Sipitang di mana majoriti belia tinggal di 
kawasan ini. Objektif proram ini adalah 
untuk mengumpulkan dan saling bertanya 
khabar para belia serta membawa mereka  
untuk terus bersemangat dalam melayani 
Tuhan dalam norma baharu di samping 
mengeratkan lagi hubungan antara sesa-
ma belia di Paroki St. Yohanes Pembap-
tis. 

Antara aktiviti yang dilaksanakan se-
masa program ini yang bermula pada jam 
5.30 petang adalah perkongsian iman, 
permainan sukaneka dan acara kemun-
cak adalah makan malam bersama. 

Selain daripada para belia, program ini 
turut dihadiri oleh beberapa orang ibuba-
pa yang turut menyokong aktiviti yang di-
jalankan.

Sesungguhnya program ini telah mem-
bawa keceriaan di hati setiap belia yang 
hadir dan antara maklum balas yang di-
berikan adalah program ini sangat baik 
kerana telah menjalin kembali persa-
habatan sesama belia selain menyegar-
kan kembali jiwa yang selama ini agak 
tertekan disebabkan pandemik yang me-
landa. 

Selepas aktiviti tersebut, para belia 
yang hadir disemangati dengan rasa ingin 
terus berjalan bersama dengan para belia 
lain di paroki dan Keuskupan. 

Meskipun diadakan secara sederhana, 
namun program ini dilihat berjaya menarik 
kembali para belia walaupun dalam jum-
lah yang sedikit untuk terus melibatkan 
diri dalam aktiviti belia. 

Semoga pada masa akan datang, pro-
gram seumpama ini dapat dijalankan lagi 
dengan penglibatan belia yang lebih ra-
mai agar persahabatan sentiasa terjalin 
dan para belia terasa dekat dengan ger-
eja. — Lexann Thomas

Kaum muda Katolik Sipitang berhimpun segarkan 
iman dalam norma baharu 

LIMBAHAU, Papar: Sejak tahun 
2004, SYD atau Sabah Youth Day 
telah menjadi satu acara Gereja tem-
patan di Sabah, bersama belia, untuk 
belia dan dari belia. 

Ia adalah hasil dari Jubli Belia Ta-
hun 2000 yang mana pada masa 
tersebut Komisi Belia Keuskupan 
Kota Kinabalu dan Komisi Kerasulan 
Belia Keuskupan Keningau bersetuju 
mengadakan Pesta Belia bersama 
sekali dalam empat tahun.

Hari Belia Sabah atau Sabah Youth 
Day-5 (SYD-5) sepatutnya dijadual-
kan berlangsung pada bulan Julai ta-
hun lalu di Paroki Holy Rosary Lim-
bahau dan St Joseph papar. 

Namun, tidak ada sesiapa yang 
menyangka berlakunya pandemik 
yang tidak pernah terjadi sebelum ini 
iaitu pandemik coronavirus. Selepas 
setahun, pandemik ini masih menu-
lar. Oleh  itu para penganjur SYD-5 
memutuskan untuk mengadakan 
SYD-5 di alam maya pada 19-23 Julai.

Biarpun bakal diadakan atas talian 
tetapi acaranya tetap sama, hanya 
beberapa jadual masa yang diubah. 

Setiap hari, program akan diadakan 
selama tiga jam sahaja iaitu pada jam 
6.00 hingga 9.00 malam. Topik utama 
dalam SYD-5 ialah "Christus Vivit", 
seruan apostolik Bapa Suci Fransis-
kus.  

Pendaftaran atas talian juga telah 
bermula pada 19 April dan ditutup 
pada 20 Mei, 2021. 

Para penganjur SYD-5 amat ber-

harap ramai belia yang akan menyer-
tai perjumpaan atas talian ini.

SYD  sangat releven bagi belia Ka-
tolik di Sabah kerana belia dari tiga 
Keuskupan/Agung dapat berkum-
pul, menjadi satu dan mengeratkan 
hubungan persahabatan yang saling 
meneguhkan iman.

Ia juga merupakan landasan bagi 
belia untuk terlibat aktif dan matang 

dalam pelayanan Gereja serta kep-
impinan dalam masyarakat. Selain 
itu, SYD menyediakan ruang kepada 
para belia untuk memperkukuhkan 
identiti mereka sebagai anak-anak 
Tuhan yang mempunyai keyakinan 
penuh akan cintakasih-Nya. 

Melalui SYD juga ramai belia telah 
menyahut panggilan Tuhan untuk 
menjadi paderi dan religius. 

Peserta SYD-5 akan bersua 
di alam maya Julai ini! 



BM 6 HERALD Mei 2, 2021bahasa malaysia

Sri Paus mula doa maraton rosari 
bagi akhiri pandemik 
TAKTHA SUCI: Sri Paus Fransis-
kus memimpin doa Rosari untuk 
memulai doa maraton selama se-
bulan bagi mengakhiri pandemik 
Covid-19. Doa Sri Paus itu akan 
disiarkan secara langsung dari Ka-
pel Gregorius di Basilika Santo 
Petrus pada pukul 6.00 petang wak-
tu Roma, 1 Mei. 

.Kapel Gregorius yang terletak 
tepat di sebelah barat Kapel Sakra-
men Kudus itu mempunyai relik 
Santo Gregorius dari Nazianzus, 
Pujangga Gereja, dan ikon Bonda  
Maria Penolong abad ke-7.

Doa Rosari itu memulakan pro-
gram sebulan doa Rosari setiap hari 
yang didoakan di tempat-tempat 
ziarah Katolik di seluruh dunia un-
tuk tujuan mengakhiri pandemik 
virus Corona dan agar pekerjaan 
dan kegiatan sosial kembali seperti 
dahulu. 

Keluarga-keluarga, remaja-
remaja, dan orang dewasa muda 

dari Roma dan sekitarnya akan 
memimpin rosari bersama Sri Paus  
Fransiskus.

Semasa doa pada 1 Mei itu, Sri 
Paus juga akan memberkati Rosari 
yang dikirim ke 30 tempat ziarah 
Maria yang menyertai dalam doa 
yang disiarkan secara langsung 
setiap hari, antara lain di Asia, 
Tempat Ziarah Santa Perawan Ma-
ria dari Rosari di Korea Selatan, 
Tempat Ziarah Bonda  Maria Per-
damaian dan Perjalanan Baik (Kat-
edral Antipolo) di Filipina, yang 
dijadualkan pada 7 Mei dengan in-
tensi untuk semua keluarga, Tempat 
Ziarah Bonda Maria dari Knock di 
Ireland, Tempat Ziarah Bonda Ma-
ria Kesihatan di India, Tempat Zia-
rah Bonda  Maria dari Nagasaki di 
Jepun, Sri Paus  juga akan menutup 
Bulan Rosari dengan memimpin 
doa di Taman Vatikan, 31 Mei.

Aktiviti yang dianjurkan oleh De-
wan Kepausan untuk Peningkatan 

Evangelisasi Baharu itu merupakan 
sahutan atas permintaan Sri Paus .

“Sri Paus Fransiskus ingin meli-
batkan semua tempat ziarah di selu-
ruh dunia dalam acara tersebut agar 
mereka boleh menjadi sarana doa 
seluruh Gereja. Acara itu dilakukan 
dalam terang tema, “Seluruh Gereja 
tekun berdoa kepada Tuhan” (Kis 
12: 5).” 

Seluruh umat Katolik di dunia 
diseru agar menyertai doa maraton 
rosari ini, pada bila-bila masa dan 
di mana sahaja mereka berada. 

Pejabat evangelisasi Vatikan 
mengatakan telah “menyebarkan 
undangan ini ke semua tempat 
ziarah seluruh dunia, bagi menin-
gkatkan penyebaran prakarsa itu di 
wilayah terkait, untuk menjangkau 
para paderi keluarga, dan semua 
umat, serta mengundang mereka 
ikut dalam doa perantaraan dan 
harapan kepada Santa Perawan Ma-
ria.”— media Vatikan

Gereja-gereja Kristian di Jerman siap 
sedia untuk Konvensi Ekumenikal
DUBLIN: Gereja-gereja Kristian 
di Jerman sedang mempersiapkan 
Kirchentag Ekumenikal Ketiga, yang 
dijadualkan pada mengakui iman 
bersama sebagai umat Kristian,” 
bukan “pada apa yang memisahkan 
mereka.” 

Mereka mengenang langkah-lang-
kah penting yang dilakukan dalam 
dialog ekumenis sejak peringatan 
bersama 500 tahun Reformasi Lu-
theran tahun 2017: “Kehandalan dan 
kepercayaan telah tumbuh!”

Mengingat bahawa “Martin Luther 
menginginkan satu hal: menemukan 
kembali Kristus,” uskup Bedford-
Strohm mengatakan, komitmen yang 
diambil kedua Gereja di Jerman itu 
di tahun 2017 adalah prasyarat men-
dasar untuk dialog lebih lanjut dan, 
dalam pengertian ini, Kirchentag 
Ekumenikal memberi kesempatan 
untuk “sebuah pengalaman kuat yang 

berpusat pada Kristus.” 
Uskup itu menambahkan, “Pent-

ing bagi kami sebagai Gereja untuk 
menyebarkan kesaksian ini dalam 
jemaat-jemaat kami.”

Uskup Bätzing berbicara tentang 
“Langkah Sinode,” proses yang di-
luncurkan oleh Uskup-Uskup Jer-

man tahun 2019, bersama dengan 
Komiti Sentral Umat Katolik Jerman 
(ZDK), untuk membicarakan pelba-
gai masalah teologis dan organisasi 
menyusul krisis penderaan seksual an 
dan menemukan cara-cara baru untuk 
mengatasi cabaran Gereja masa ini di 
Jerman. — media Vatkan

Para uskup Katolik India 
sebut lonjakan COVID-19 
akibat kelalaian pemerintah
NEW DELHI: Para uskup Kato-
lik di India mengatakan bahawa 
pemerintah yang merasa puas diri 
dan lalai telah menyebabkan lon-
jakan jangkitan COVID-19 baru-
baru ini di negara tersebut.

“Dapat dikatakan bahawa pe-
nyebab utama dari situasi tragis ini 
adalah rasa puas diri dari pemer-
intah dan kurangnya hati nurani 
(dari) publik,” kata Uskup Agung 
Prakash Mallavarapu, presiden 
Komisi Kesihatan pada Uskup  In-
dia.

“Kelalaian menyebabkan beban 
bagi semua orang sementara ne-
gara berjuang di tengah rekor pen-
ingkatan kes infeksi,” kata prelatus 
itu kepada Agenzia Fides. Seramai 
14 orang paderi Katolik di India di-
laporkan meninggal kerana COV-
ID-19 dalam beberapa minggu 
terakhir dan dalam masa sebulan, 
lebih dari 20 paderi  yang mening-
gal kerana virus. 

Father Cedric Prakash SJ menga-
takan kepada Agenzia Fides baha-
wa situasi di seluruh India “dalam 
keadaan kacau bilau.”

“Orang-orang di ambang maut 
kerana kekurangan pasukan peru-
batan. Pesakit terpaksa menunggu 
berjam-jam sebelum diberikan 
rawatan. sementara itu kremato-
rium tidak dapat menampung ban-
yak mayat,” kata paderi  yang ting-
gal di Gujarat di India barat itu.

“Pemerintah terang-terangan 
berbohong tentang angka-angka 
rasmi dan seringkali kasus kema-
tian dan infeksi tidak dilaporkan,” 
kata paderi  itu. “Pemerintah fed-
eral dan negara bahagian harus 
bertindak cepat untuk menyelamat-
kan negara dari pandemik,” tam-
bahnya.

Fr Prakash mengatakan India 
“menghadapi beban bencana ker-
ana ketidakmampuannya untuk 
membatasi pertemuan publik yang 
tidak perlu seperti kerumunan be-
sar contohnya olahraga, politik atau 
agama.”

Paderi itu mengatakan kerumu-
nan orang ramai terus terjadi un-
tuk menonton pertandingan kriket, 
menghadiri kempen politik men-
jelang pemilihan, menghadiri per-
ayaan perkahwinan  dan upacara 
serta pertemuan agama Hindu. 

Pemerintah India memerin-
tahkan angkatan bersenjatanya 
pada 26 April untuk membantu 
mengatasi penularan virus corona 
yang melonjak, manakala negara-
negara seperti England, Jerman, 
dan Amerika Syarikat menjanjikan 
bantuan perubatan bagi mengatasi 
keadaan darurat yang melanda hos-
pital di negara itu. 

Ketua Organisasi Kesihatan Du-
nia, Tedros Adhanom Ghebreyesus 
mengatakan situasi di India “sangat 
memilukan”. — LiCASnews.com 

VATIKAN: “Para paderi adalah ra-
kan kerja yang mampan dari Ordo 
Para Uskup. 

"Bersama para uskup mereka ber-
gabung dalam jabatan paderi dan 
bersama para uskup mereka dipang-
gil untuk melayani umat Tuhan dan 
tugas mereka adalah “memberita-
kan Injil, menggembala umat Tu-
han, dan merayakan Liturgi sakral, 
terutama pengorbanan Tuhan.”

Sri Paus Fransiskus berbicara se-

masa menyampaikan homili Misa 
Minggu Gembala yang Baik, 25 
April, di Basilika Santo Petrus di 
mana beliau mentahbiskan sembi-
lan orang pemuda menjadi paderi  
untuk Keuskupan Roma.

Sembilan orang diakon yang 
ditahbiskan menjadi paderi  itu 
adalah Georg Marius Bogdan, Sal-
vatore Marco Montone, Manuel 
Secci, Diego Armando Barrera 
Parra, Salvatore Lucchesi, Giorgio 

de Iuri, Riccardo Cendamo, Samuel 
Piermarini, dan Mateus Henrique 
Ataide da Cruz.

Sri Paus mendorong sembilan 
orang itu untuk selalu memusatkan 
pandangan mereka pada Kristus 
saat mereka melayani umat-Nya, 
kerana pelayanan mereka adalah 
ungkapan tugas Kristus sendiri iaitu 
Guru, Paderi dan Gembala.

Dengan menjadi paderi, lanjut Sri 
Paus, “kalian akan menjadi seperti 
Dia: seorang gembala.”

Dan hal itu, tegas Sri Paus , “bu-
kan karier,” tetapi “pelayanan.”

Sri Paus lalu minta para paderi 
untuk mengadopsi empat bentuk 
kedekatan dalam pelayanan mereka 
iaitu “kedekatan dengan Tuhan, 
kedekatan dengan uskup, kedeka-
tan satu sama lain dan kedekatan 
dengan umat Tuhan.” – media                  
Vatikan 

Paderi bukan pekerjaan tetapi pelayanan 



Kasih Kristus tidak 
selektif, tetapi 
merangkul setiap umat

ROMA, Itali: Sri Paus Fransiskus 
pada hari Minggu Paskah keem-
pat, 21 April menyalami umat 
beriman yang berkumpul di Data-
ran Santo Petrus untuk doa Regina 
Coeli dan menyampaikan renun-
gan Injil Yohanes yang mencerita-
kan tentang Yesus sebagai gemba-
la sejati yang membela, mengenal 
dan mencintai domba-Nya.

“Orang upahan,” kata Sri Paus, 
adalah kebalikan, kerana dia han-
ya bekerja untuk wang dan tidak 
benar-benar merawat domba-
domba."

Kalau serigala datang, dia 
melarikan diri dan meninggal-
kan mereka. “Sebaliknya, Yesus, 
adalah gembala sejati, membela 
kita dan menyelamatkan kita dari 
begitu banyak situasi sukar dan 
berbahaya melalui terang firman-
Nya dan kekuatan kehadiran-Nya 
yang kita alami khususnya dalam 
Sakramen,” kata Sri Paus .

Yesus mengenal juga domba-

domba-Nya dan domba-domba 
itu mengenal-Nya, kata Sri Paus. 
Bagi Yesus, lanjut Sri Paus, “kita 
bukan ‘massa’ atau ‘kerumunan 
orang ramai” tetapi “individu 
unik.” Masing-masing kita, telah 
“dicipta dan ditebus oleh Kristus.” 

Dia mengenal kita tidak sep-
erti yang lain dan “di dalam Dia, 
gambaran yang diberikan oleh 
para nabi tentang gembala Umat 
Tuhan sepenuhnya terpenuhi: Dia 
prihatin akan domba-domba-Nya, 
Dia kumpulkan mereka, Dia balut 
luka-luka mereka, Dia sembuhkan 
penyakit mereka,” kata Sri Paus .

Sri Paus meneruskan lagi 
katekesisnya dengan mengata-
kan, “di atas segalanya” Yesus 
“mencintai domba-domba-Nya.” 
Itulah mengapa Dia memberikan 
hidup-Nya untuk mereka, kata Sri 
Paus seraya menjelaskan, “Cinta 
untuk domba-domba-Nya, iaitu, 
untuk setiap diri kita, menuntun-
Nya untuk mati di kayu salib,” dan 

kasih Kristus tidak selektif, tetapi 
merangkul semua orang. 

“Yesus ingin semua orang dapat 
menerima cinta Bapa dan memi-
liki hidup,” kata Sri Paus .

Mengakhiri katekesis, Sri Paus 
menyatakan bahawa Gereja di-
panggil untuk melaksanakan misi 
universal Kristus ini. 

“Di luar, orang-orang yang ikut 
dalam komuniti-komuniti kita, 
ada yang hanya melakukannya 
ada masa-masa tertentu, atau se-
masa mereka tidak sibuk, apabila 
mereka ada masa sahaja atau tidak 
pernah.

Tetapi ini tidak bererti mereka 
bukan anak-anak Tuhan, yang 
dipercayakan Bapa kepada Kris-
tus Gembala yang Baik,” kata Sri 
Paus .

Dan, Sri Paus  kembali mene-
kankan: “Saudara dan saudari, 
Yesus membela, mengenal dan 
mencintai setiap domba-Nya.— 
media Vatikan 

Kedua-dua orang kudus ini 
termasuk dalam kedua belas 

rasul Yesus. Filipus merupakan 
salah seorang dari para rasul-Nya 
yang pertama. Dia dilahirkan di 
Betsaida, di wilayah Galilea. 

Tuhan Yesus bertemu dengan-
nya dan berkata, “Ikutlah Aku!” 
Filipus sangat bersukacita bersa-
ma Yesus. 

Dia ingin membagikan sukaci-
tanya itu kepada sahabatnya, Na-
tanael. 

“Kami telah menemukan Dia, 
yang disebut oleh Musa dalam 
kitab Taurat dan oleh para nabi,” 
kata Filipus, “iaitu Yesus dari 
Nazaret.” 

Natanael tidak ikut bergembira. 
Baginya, Nazaret hanyalah sebuah 
kota kecil, dan bukannya suatu 
kota yang penting seperti Yerusa-
lem. 

Jadi, kata Natanael, “Bagaima-
na mungkin sesuatu yang baik da-
tang dari Nazaret?” Tetapi, Filipus 
tidak marah mendengar jawaban 
sahabatnya itu. Dia hanya men-

gatakan, “Mari dan lihatlah!” Na-
tanael berjumpa dengan Yesus.  
Setelah berbicara dengan-Nya, 
Natanael juga menjadi seorang 
pengikut Kristus yang setia.

St. Yakobus adalah putera Al-
feus dan saudara sepupu Yesus. 
Setelah kenaikan Yesus ke syurga, 
Yakobus menjadi Uskup Yerusa-
lem. 

Orang banyak sangat menghor-
matinya dan memberinya julukan 
“Yakobus si Adil,” yang bererti 
“Yakobus yang Kudus.” 

St. Yakobus seorang yang lemah 
lembut dan pemaaf. Dia meng-
habiskan banyak waktunya untuk 
berdoa.

Terus menerus dia memohon 
kepada Tuhan untuk mengampuni 
mereka yang menganiaya para 
pengikut Kristus. 

Bahkan ketika para penganiaya 
umat Kristian menjatuhkan hu-
kuman mati atasnya, Yakobus 
memohonkan ampun bagi mereka 
kepada Tuhan. St. Yakobus wafat 
sebagai martir pada tahun 62.
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Merenungkan misteri-misteri dalam doa rosari dengan 
ebih mendalam dan efektif 
l bersambung dari BM 3

Tetapi hidup Yesus dan Bonda-
Nya terus berlangsung dalam 
hidup kita. Misteri hidup Kris-
tus ialah misteri hidup kita. Oleh 
sebab itu, sebaiknya kita me-
meriksa apa yang diajarkan setiap 
misteri itu kepada kita dan bertan-
ya: “Bagaimana kita dapat mewu-
judkannya?”.

Misalnya, dengan Misteri Gem-
bira yang pertama (Khabar Malai-
kat kepada Maria), kita dapat me-
renungkan makna ucapan Maria: 
“Aku ini hamba Tuhan”. Ucapan 
itu menyatakan kesediaan sem-
purna untuk melakukan apa saja 
yang dikehendaki Tuhan.

Maria tidak menganggap dirin-
ya lebih daripada seorang hamba. 
Tugas dan kewajibannya tidak lain 
dan tidak bukan adalah melakukan 
semua yang diperintahkan Tuhan. 
Apakah kita memiliki sikap de-
mikian itu? Bukankah kita juga 
harus bersedia melakukan apa saja 
yang dikehendaki Tuhan?

Memang, seharusnya kita dapat 
menyesuaikan diri secara sem-
purna dengan kehendak Tuhan. 
Bila keinginan ini ada, kita dapat 

memohon perantaraan Maria un-
tuk memperoleh anugerah itu.

Dengan cara yang sama, kita 
dapat merenungkan setiap misteri, 
memikirkannya, mewujudkannya 
dalam diri kita dan berusaha men-
gubah hidup kita sesuai dengan 
ajaran yang tercantum di dalamn-
ya.

Rosari yang kita doakan setiap 
hari dengan cara demikian akan 
merupakan kekuatan bagi kita un-
tuk maju dalam pengabdian kita 
kepada Tuhan.

6. Berdoa untuk Intensi tertentu
Doa Rosari sungguh-sungguh sua-
tu doa untuk kehidupan sehari-hari 
seperti telah dijelaskan dalam Kata 
Pengantar. Suatu kebiasaan yang 
baik ialah membuat suatu ujud 
pada setiap sepuluh kali “Salam 
Maria” dan mendoakannya.

Intensi itu biasanya sesuai den-
gan hal yang menarik perhatian 
kita sekarang ini atau sesuai den-
gan misteri dari sepuluh Salam 
Maria yang bersangkutan.

Misalnya: Peristiwa-peristiwa 
Gembira berhubungan dengan 
masa kecil Yesus. Maka kita ber-
doa untuk orang tua, anak-anak, 

para pendidik, hidup keluarga dsb.
Pada Peristiwa Pertama, kita 

berdoa untuk para ibu yang se-
dang menantikan kelahiran anak 
yang baru; pada Peristiwa Kedua 
untuk para bidan dan perawat agar 
meneladan Maria yang membantu 
Elizabeth; pada Peristiwa Ketiga 
untuk bayi-bayi yang lahir dalam 
kemiskinan;

pada Peristiwa Keempat untuk 
mempersembahkan anak-anak 
kita kepada Yesus dan Maria; 
dan pada Peristiwa Kelima untuk 
mendoakan anak-anak kita supaya 
tidak meninggal atau mengalami 
gangguan dalam masa kecil.

Dapat pula kita menyatakan 
kerelaan kita untuk menyerahkan 
anak kita kepada Tuhan, jika Tu-
han memanggilnya untuk tugas 
yang luhur di dalam rumah Bapa.

Pada Peristiwa-peristiwa Sedih, 
kita berdoa untuk berbagai macam 
golongan pendosa, misalnya untuk 
mereka yang murtad dan tegar-
hati (peristiwa pertama); untuk 
yang melanggar kemurnian dan 
menodai kesetiaan dalam pernika-
han (peristiwa kedua); untuk yang 
sombong dan angkuh (peristiwa 
ketiga), untuk yang menderhaka 

Tuhan (peristiwa keempat); dan 
untuk semua pendosa (peristiwa 
kelima).

Pada Peristiwa-peristiwa Mulia 
kita berdoa untuk kejayaan Gereja 
(peristiwa pertama), untuk fikiran 
manusia agar lebih tertuju kepada 
Tuhan (peristiwa kedua); untuk 
mohon bantuan Roh Kudus (peri-
stiwa ketiga); untuk mohon peran-
taraan Santa Maria, Ratu dan Bon-
da kita (peristiwa keempat) dan 
untuk mohon agar ia membimbing 
kita menuju kepada kebahagiaan 
abadi, mahkota hidup kita di sy-
urga (peristiwa kelima).

Pada Peristiwa-peristiwa Terang 
kita berdoa untuk sanak keluarga 
dan sahabat-sahabat kita yang 
akan dibaptis (peristiwa pertama), 
berdoa untuk pernikahan kita, sau-
dara kita, atau sahabat kita agar 
Kristus mahu menyatakan diri-
Nya di dalam pernikahan-perni-
kahan tersebut (peristiwa kedua), 
berdoa untuk pewartaan Injil dan 
pertobatan kepada setiap orang di 
era moden ini (peristiwa ketiga), 
berdoa agar Kristus mahu hadir 
dan menampakkan kemuliaan-
Nya dalam kehidupan menggereja 
kita (peristiwa keempat) dan ber-

doa agar pelanggaran-pelangga-
ran Liturgi semakin hari semakin 
berkurang (peristiwa kelima).

7. Menyelingi doa degan bacaan 
Kitab Suci
Sri Paus  Pius XII dan Paulus VI 
sering menyebut Doa Rosari seba-
gai “ringkasan seluruh Injil”. Me-
mang demikian. Misteri-misteri 
Rosari adalah misteri-misteri Injil.

Jika doa Rosari diselingi dengan 
bacaan Kitab Suci, maka doa itu 
akan sangat berguna dan meru-
pakan cara meditasi yang unggul. 
Mungkin Rosari akan menjadi doa 
yang terlalu panjang, jika setiap 
sepuluh “Salam Maria” diberi pe-
tikan. Injil. Apalagi kalau harus 
kita selesaikan semua.

Oleh kerana itu, Doa Rosari 
perlu dilakukan dengan variasi. 
Misalnya, pada hari pertama kita 
membaca petikan Kitab Suci un-
tuk sepuluh kali “Salam Maria” 
yang pertama, lain hari untuk 
sepuluh kali “Salam Maria” yang 
kedua dst. Jika kita menyelingi 
doa dengan bacaan Kitab Suci, 
doa-doa kita akan mempunyai 
makna yang meresapi seluruh 
hati. — iKatolik
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SEJAGAT: Marilah kita berdoa agar mereka 
yang bertanggungjawab dalam kewangan 
akan bekerjasama dengan kerajaan untuk 
mengatur bidang kewangan dan melindungi 
rakyat dari bahaya.
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Belia Tambunan hadiri program penyegaran iman, 
bangunkan iman yang ‘tertidur’ 

KUALA LUMPUR: Persatuan 
para Penguam Katolik Kuala 
Lumpur (CLS) mengeluarkan 
kenyataan baru-baru ini yang 
menyatakan kekesalan serta ke-
prihatinan mereka terhadap video 
yang dimuatnaik di laman sosial 
Facebook, “Hud-Hud Crew” yang 
bertajuk “Rahsia Besar: Rakaman 
Perancangan 25 Tahun Uskup 
Agung Katolik Kuala Lumpur 
Untuk “Rebus Orang Islam Sep-
erti Merebus Katak” di mana turut 
memaparkan komen-komen men-
yakitkan pada laman yang sama. 

Kenyataan yang ditandatangani 
oleh Godfrey Thomas Fernan-
dez, presiden CLS mengatakan, 
“Semua anggota masyarakat 
Malaysia yang cintakan kedama-
ian harus berasa marah dengan 
muatnaik video tersebut yang 
hanya memuatkan petikan uca-
pan Uskup Agung Julian Leow. 
Mesej ucapan Uskup Agung Ju-
lian pada tahun 2014 telah dipetik 
sepenuhnya namun di luar kon-
teks, disalahgunakan dan sengaja 
menimbulkan salah faham den-
gan alasan jahat serta bertujuan 
mengancam keharmonian agama 
dan hidup berdampingan yang 
dinikmati oleh pelbagai bangsa 
yang berlainan agama di Malay-
sia,” ujar CLS. 

CLS mengecam kebencian dan 
keganasan yang ditujukan terha-

dap mana-mana orang atas dasar 
bangsa atau agama. CLS mengik-
tiraf martabat pada setiap manu-
sia yang haknya mesti dilindungi 
tanpa mengira bangsa, etnik atau 
agama. CLS menginginkan agar 
semua pihak melibatkan dan 
mempromosikan kerjasama anta-
ra agama untuk menangani setiap 
masalah yang boleh menimbulkan 
konflik yang berpotensi di negara 
kita yang berbilang agama.

Untuk melindungi kesucian 
Gereja Katolik di Malaysia dan 
untuk perlindungan peribadi 
Uskup Agung Yang Mulia Ju-
lian Leow, CLS meminta pihak 
berwajib untuk menyiasat video 
yang dimaksudkan, pemilik la-
man Facebook dan mereka yang 
cuba menghasut, menghina dan 
menyakitkan hati  di laman Face-
book yang dimaksudkan kerana 
hasutan, jenayah intimidasi dan 
fitnah. 

Mengakhiri kenyataan mereka, 
CLS mengatakan, “Pada masa 
ketika kerajaan kita bergelut 
dengan pandemik Covid-19 dan 
berusah  menghidupkan kembali 
ekonomi, perkara yang amat tidak 
diperlukan ialah kejadian yang  
berpotensi mengancam struktur 
hidup bersama dengan harmoni 
di kalangan rakyat Malaysia yang 
berbilang kaum dan agama ingin-
kan dan nikmati sekarang.”

TAMBUNAN: Pada 28 Mac 2021 
yang lalu, bersamaan dengan Hari 
Minggu Palma, Kerasulan Belia 
Katolik (KBK) Paroki St. Theresa, 
Tambunan telah menganjurkan 
program “Penyegaran Iman dan 
Peranan Belia dalam masa Paskah 
dan Pandemik Covid-19”. 

Program ini diadakan di Ger-
eja St. Theresa Tambunan dengan 
mematuhi peraturan SOP. Acara 
ini bertujuan untuk membangun 
kembali iman belia yang ham-
pir tertidur akibat kesan daripada 
pandemik Covid-19 yang melanda 
seluruh dunia dan tidak terkecuali 
para belia di paroki Tambunan. 

Ia juga adalah bertujuan untuk 
menaikkan semangat para belia 
untuk lebih berani bersaksi dan 
melayani di gereja dalam norma 
baharu. 

Aktiviti yang dihadiri oleh lebih 
kurang 50 orang belia ini dimula-

kan dengan Doa Pembukaan dan 
lagu penyembahan. 

Seterusnya, Father Harry Dori-
soh memberikan perkongsian dan 
katekesis tentang “Peranan Belia 
di Gereja, Komuniti serta Dalam 
Keluarga pada masa pandemik.” 

Setelah itu, para belia dibawa 
untuk memahami erti “Tanda Salib 
yang sebenar” yang dikendalikan 
oleh Sr. Bridgette dari Pertapaan 
Karmel, Kaingaran Tambunan.

Tepat pada jam 3.00 petang, 

para belia mendoakan Doa Kera-
himan Ilahi.

Selepas berdoa Kerahiman Ilahi, 
para peserta menghayati dan me-
renung kesengsaraan dan pengor-
banan sejati Yesus dalam filem 
“Passion of the Christ”.  

Para belia bukan sahaja tersen-
tuh hati apabila menyaksikan filem 
tersebut malah menyedarkan mere-
ka bagaimana sikap mereka ketika 
menghadapi percubaan - adakah 
mereka menjadi seperti pengikut 

Yesus yang meninggalkan Yesus 
sendirian semasa ditangkap? Atau 
menjadi Maria yang tabah mengi-
kuti Yesus hingga ke kayu Salib.

Selepas filem itu, para peserta 
bersyukur kerana Yesus sanggup 
melalui penderitaan dahsyat, disal-
ibkan, wafat dan bangkit pada hari 
ketiga demi menebus dosa manu-
sia.

Setelah merenung akan kisah 
sengsara Tuhan Yesus, para be-
lia diajak untuk memasuki sesi 

“Penghormatan Salib” untuk me-
renung dosa-dosa yang telah di-
lakukan dan menyesalinya lalu 
memohon pertobatan dari Tuhan. 

Dalam sesi ini, para belia di-
berikan sebatang paku lalu men-
ukulnya di atas kayu salib yang 
telah disediakan dan di paku ini 
diselitkan doa permohonan yang 
ditulis sendiri lalu dibakar. 

Setelah upacara ini selesai, di-
adakan sesi perdamaian antara satu 
sama lain dan para peserta bersurai 
pada jam 6.00 petang.

Para belia yang menyertai pro-
gram ini merasa sangat tersentuh 
dan mereka juga telah memberi-
kan perkongsian bahawa program 
ini amat baik serta memberi kesan 
yang mendalam di dalam hati serta 
menguatkan semangat sekaligus 
memperbaharui iman untuk tetap 
setia dalam melayani Tuhan. — 
Julia Linda Michael

KOTA KINABALU: “Teri-
makasih kerana anda telah mem-
berikan respon kepada seruan 
untuk datang dan mendengar 
tentang Pelayanan Pastoral ke-
pada Migran dan Perantau,” kata 
Uskup Agung John Wong ke-
pada para perwakilan paroki dari 
Keuskupan Agung Kota Kinabalu 
pada 17 April 2021 yang lalu. 

Pertemuan para perwakilan dari 
semua paroki dalam Keuskupan 
Agung Kota Kinabalu itu diada-
kan di Bilik F6, Kompleks Paroki 
Sacred Heart Kota Kinabalu yang 
disertai oleh seramai 80 orang.

Uskup Agung John yang tiba 
seawal jam 8.45 pagi, seterusnya 
menerangkan serba sedikit ten-
tang keperluan penubuhan Pe-
layanan Miaran dan Perantau 
dan juga memperkenalkan para 
anggota Komisi Pelayanan Pas-
toral Bagi Migran dan Perantau 
Keuskupan Agung Kota Kina-
balu.

Dalam penjelasan singkatnya, 
Uskup Agung John menya-
takan bahawa Komisi yang baru 
itu merupakan kesinambungan 
daripada Komisi terdahulu iaitu 
Komisi Pembangunan Insan atau 
yang lebih dikenali dengan sing-
katannya, AHDC. 

Jelasnya, AHDC, yang bidang 
pelayanannya amat luas, telah 
dibubarkan bagi membuka jalan 
untuk penubuhan dua lagi pelay-
anan pastoral yang lebih khusus 
iaitu pelayanan pastoral kepada 
golongan migran yang meng-
gunakan singkatan nama ACMI, 
dan juga pelayanan amal keba-
jikan yang menggunakan nama 
CARITAS. 

Jelasnya lagi, ahli-ahli AHDC 
yang telah dibubarkan telah dis-
erap kembali ke dalam dua pelay-
anan khusus tersebut mengikut 
pilihan mereka sendiri. Kewu-
judan dua lagi komisi tersebut 
juga memperlihatkan kemasukan 
beberapa ahli baru.

Setelah menerangkan perkara 

tersebut, Uskup Agung John se-
terusnya berpesan kepada semua 
perwakilan paroki-paroki yang 
hadir supaya setelah menghadiri 
taklimat tersebut, mereka mengu-
sahakan pertemuan dengan paderi 
paroki bagi penubuhan Komiti 
Pelayanan Migran di paroki mas-
ing-masing.

Taklimat tersebut kemudiannya 
diteruskan dengan sesi Peneran-
gan dan Soal-Jawab berkaitan 
dua topik iaitu ‘PPMP di Keusku-
pan dan Paroki’ yang dikenda-
likan oleh Saudara Dominik Lim 
selaku Ketua Komisi, dan ‘Spir-
itualiti PPMP’ yang dikongsikan 
oleh Father Ambrose A, yang 
juga merupakan Penasihat Ro-
hani kepada komisi.

Uskup Agung sertai 
perjumpaan, taklimat 
pertama ACMI 

Peguam Katolik kecam 
video fitnah “Rebus 
Orang Islam Seperti 
Merebus Katak”


