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Konflik Israel-Palestin: 
Korban jiwa kanak-
kanak meningkat 

ROMA: Pada 16 Mei, "atas nama Tuhan", Sri 
Paus Fransiskus meminta agar pihak-pihak 
yang terlibat dalam konflik agar bertenang. 

Prelatus itu meratapi kematian puluhan 
kanak-kanak dalam permusuhan konflik Pal-
estin-Israel seraya menekankan tragedi itu 
sangat "mengerikan dan tidak dapat diterima," 
dan "tanda bahawa orang tidak menghormati 
keinginan membina masa depan, sebaliknya 
menghancurkannya." 

Bapa Suci juga meminta usaha dialog segera 
dilakukan kerana "lingkaran kematian dan ke-
hancuran" semakin membesar diiringi  luka-
luka "persaudaraan dan hidup berdampingan."

Bapa Suci mendesak para pemimpin Israel 
dan Palestin untuk "berjalan di jalan damai, 
dengan bantuan masyarakat antarabangsa," 
dan meminta umat berdoa bagi orang Israel 
dan Palestin, termasuk korban konflik, teru-
tama kanak-kanak. —Media Vatikan

Dalam nama Tuhan, hentikanlah 
konflik — Sri Paus Fransiskus 

GAZA: Permusuhan antara 
Israel dan Palestin berlan-
jutan hingga ke minggu 

kedua pada hari Isnin, 17 Mei, 
di mana  serangan udara Israel 
menghentam jalur Gaza setelah 
pasukan Palestin melepaskan 
tembakan roket ke selatan kota-
kota Israel.

Dalam catatan Twitter pada awal Isnin, 
tentera Israel mengumumkan bahawa jet 
pejuangnya menyerang "sasar keganasan" 
di Gaza. Serangan itu terutama menyasar-
kan Kota Gaza dengan banyak letupan, 
meninggalkan pemandangan tragedi ke-
musnahan.

Sebelumnya, roket telah ditembak dari 
Gaza ke bandar-bandar Israel, Ashkelon 
dan Beersheba.

Pada masa ini, sekurang-kurangnya 192 
orang, termasuk wanita dan kanak-kanak 
telah terbunuh di Semenanjung Gaza sejak 
keganasan bermula seminggu yang lalu. 
Sepuluh orang Israel setakat ini telah maut 
dalam konflik tersebut.

Seruan antarabangsa untuk gencatan sen-

jata semakin mendesak  dalam beberapa 
hari terakhir, tetapi gagal mencapai kema-
juan seperti yang diharapkan. 

Dalam satu kenyataan pada hari Ahad, 16 
Mei, Pengarah Eksekutif UNICEF, Henri-
etta Fore menekankan bahawa satu-satunya 

jalan keluar dari konflik itu adalah penyele-
saian diplomatik - demi semua kanak-kanak 
dan masa hadapan mereka." 

"Peningkatan serius terbaharu dalam 
konflik Israel-Palestin terjadi dalam satu 
minggu, dan ketika Majlis Keselama-

tan bermesyuarat  untuk membincangkan 
perkembangan terbaharu, saya memper-
baharui seruan saya untuk menghentikan 
segera keganasan."

Dia menyatakan bahawa selama pada 
minggu lalu, "sekurang-kurangnya 55 
orang kanak-kanak di Negara Palestin dan 
dua orang kanak-kanak di Israel telah ter-
bunuh." 

Pada saat yang sama, "di Gaza, sekolah 
hancur, rumah dan pejabat telah diratakan, 
dan seluruh keluarga telah kehilangan tem-
pat tinggal," sementara sekolah, rumah dan 
bangunan juga rosak di Israel.

"Keganasan, pembunuhan dan kebencian 
harus berhenti," Fore menegaskan. “Hak 
asasi manusia dan undang-undang kemanu-
siaan antarabangsa mesti ditegakkan; orang 
awam dan infrastruktur awam mesti dilind-
ungi. "

Sementara itu, di New York pada 16 Mei, 
Setiausaha Agung PBB, Antonio Guterres 
mengatakan kepada Majlis Keselamatan 
bahawa PBB "secara aktif melibatkan se-
mua pihak ke arah gencatan senjata segera" 
dan mendesak mereka "untuk membantu 
usaha perantaraan demi penyelesaian inten-
sif dan berhasil." — Media Vatikan 

Lebih 1,000 umat sertai Uskup 
Agung Julian dalam Saat Teduh
KUALA LUMPUR: Kira-kira 1,600 umat 
beriman meluangkan waktu sejam atas 
talian bersama Uskup Agung Kuala Lum-
pur, Rev Julian Leow, di hadapan Sakra-
men Mahakudus, pada 20 Mei lalu.

Saat Teduh itu disiarkan dari chapel 
Cardijn House. Uskup Agung Julian men-
gucapkan terima kasih kepada semua 
umat kerana menyertainya dalam doa un-
tuk mengakhiri COVID-19 yang sedang 
melanda dunia hari ini.

“Kita menyertai 31 hari maraton doa 
rosario bulan ini di mana Bapa Suci me-
nyenaraikan 31 intensi setiap hari. Hari 
ini, kita berdoa dengan Gereja Sejagat un-
tuk ahli-ahli farmasi, kakitangan kesiha-
tan dan barisan hadapan yang melakukan 
yang terbaik dalam masa-masa mencabar 
ini. "

Prelatus itu berdoa untuk keamanan du-
nia dan orang-orang yang terperangkap 

dalam konflik atau perang, khususnya di 
Timur Tengah dan Myanmar.

Uskup Agung Leow juga mendoakan 
para guru yang berjuang  menyampaikan 
pengetahuan, mendidik kita dan mem-
bimbing iman. "Kita berdoa agar lebih 
ramai lelaki dan wanita bergabung dalam 
profesion keguruan untuk membangun 
pemimpin masa depan yang berintegriti 
dan takut akan Tuhan."

Dalam persiapan menyambut pesta Pen-
takosta, beliau berdoa agar  Roh Kudus 
turun memberi kekuatan dan pencerahan 
kepada kita untuk menjadi murid yang 
setia dan penuh iman dengan karunia dan 
buah Roh. 

Bapa Uskup Agung mengajak semua 
umat agar terus berdoa, bermeditasi atau 
berdoa rosari bagi intensi-intensi Bapa 
Suci  bersama keluarga masing-masing di 
rumah.  

Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh.  Dan ada rupa-
rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-
bagai perbuatan ajaib, tetapi Tuhan adalah satu yang 
mengerjakan semuanya dalam semua orang. 

Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan 
untuk kepentingan bersama.

1 Korintus  12:12-13
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Inkarnasi luas biasa, sebuah 
lagi makna Natal terungkai

Gloria Steinem pernah men-
gaku bahawa, walaupun 
tidak pernah mengalami 

berat badan berlebihan, dia selalu 
mementingkan berat badannya ker-
ana gen yang diwarisi dari ibu 
bapanya cenderung ke arah kege-
mukan. 

Jadi, katanya, saya menganggap 
diri saya sebagai wanita gemuk 
yang langsing pada masa ini. 
Komennya membantu saya mema-
hami sesuatu yang saya salah faham 
di kelas selama bertahun-tahun. 

Pada awal pembelajaran saya di 
seminari, mengikuti kursus sosiolo-
gi kemiskinan, saya bergelut dalam 
memahami penjelasan profesor 
kami mengapa kemiskinan tidak 
selalu menjadi akibat daripada keg-
agalan peribadi, tetapi sering kali 
merupakan hasil daripada keadaan, 
kemalangan, dan keadaan yang 
bukan dipilih serta musibah.

Ramai di antara kami yang tidak 
dapat menerimanya. Sebilangan 
besar dari kami berasal dari latar 
belakang ekonomi yang sederhana 
dan percaya, jika kita bertahan, 
tabah dan berusaha, kita boleh ber-
jaya. 

Mengapa orang lain tidak dapat 
melakukan perkara yang sama?

Oleh itu, kami membantah: kami 
miskin tetapi tetap membesar den-
gan baik. Kami tidak mempunyai 
wang. 

Kami tidak mendapat makan ten-
gah hari sekolah percuma. Kami 

terpaksa bekerja untuk membayar 
pakaian dan buku kami. Ibu bapa 
kita tidak pernah memberi bantuan. 
Tidak ada yang menolong mereka - 
mereka menjaga diri mereka sendi-
ri. Begitu juga kita, anak-anak mer-
eka. Kami membenci mereka yang 
tidak mendapat apa-apa. Tidak ada 
yang percuma untuk kami! Kami 
memperoleh apa yang kami ada.

Profesor kami menjawab kepada 
kami bahawa  inilah sebabnya men-
gapa kami memerlukan kursus 
mengenai sosiologi kemiskinan.  

Dia tidak membeli tanggapan 
bahawa kita dewasa menjadi miskin 
dan mendapat hasil kerja keras kita 
sendiri. 

Kemudian, ungkapan yang 
mengejutkan ini: “Tidak seorang 
pun dari anda miskin seperti kanak-
kanak; anda adalah anak-anak kaya 
yang dibesarkan tanpa wang; dan di 
mana anda berada sekarang bukan 
hanya hasil kerja keras anda sendiri, 
tetapi juga hasil dari banyak nasib 
baik. "

Saya mengambil masa bertahun-
tahun (dan komen Gloria Steinem) 
untuk memahami bahawa dia betul. 
Saya adalah anak kaya yang dibe-
sarkan dalam keluarga tanpa wang. 
Lebih-lebih lagi, banyak yang saya 
percaya dengan naif bahawa saya 
hasilkan dengan kerja keras saya 
sendiri sebenarnya adalah hasil dari 
nasib baik.

Saya ragu masyarakat kita 
memahaminya. Sejumlah klise pop-

ular membuat kita percaya bahawa 
latar belakang seseorang tidak 
boleh dijadikan alasan untuk tidak 
berjaya di dunia ini, kejayaan itu 
terbuka sama untuk semua orang. 

Kita semua menyedut klise. 
Mana-mana kanak-kanak miskin 
boleh membesar menjadi Presiden 
negara ini! Mana-mana kanak-
kanak miskin boleh pergi ke 
Harvard! Sesiapa yang rajin dapat 
membua t  ke jayaan  da lam 
hidupnya! Tidak ada alasan untuk 
mana-mana orang yang sihat tidak 
mempunyai pekerjaan!

A d a k a h  i n i  b e n a r ? 
Sebahagiannya, ya; kanak-kanak 
dari latar belakang ekonomi yang 
lemah telah menjadi presiden, 
ribuan kanak-kanak miskin telah 
mendapat jalan masuk ke universiti 
terbaik, banyak kanak-kanak yang 
dibesarkan miskin telah berjaya 
dalam hidup, dan orang-orang yang 
bermotivasi dan tidak malas pada 
umumnya membuat kejayaan 

dalam hidup mereka. Namun, ini 
jauh dari keseluruhan cerita.

Apa yang benar-benar membuat 
jurang pemisah kaya dan miskin di 
dunia kita? Adakah semua orang 
benar-benar setara? Adakah benar 
kebajikan yang membuat kejayaan 
dan kekurangan yang menyebabkan 
kegagalan?

Dalam buku terlaris, Elderhood, 
Louise Aronson, membuat komen-
tar ini mengenai ibunya dan Ratu 
Elizabeth, kedua-duanya yang beru-
sia dengan hebat dan anggun: 
“Mereka berdua dilahirkan sebagai 
hak istimewa: berkulit putih, warga 
negara maju, kaya dan berpendidi-
kan. Kedua-duanya dikurniakan 
DNA genetik yang hebat, dan ked-
uanya memiliki nasib baik tidak 
pernah diserang, didera, ditimpa 
barah, atau dalam kemalangan kere-
ta yang melemahkan. ... Kelebihan 
ini bukan soal watak. 

Sesungguhnya, kehendak dan 
kemampuan untuk membuat kepu-
tusan yang bijak selalunya meru-
pakan hasil sampingan dari kehidu-
pan yang beruntung. " (Ditekankan 
di sini, milik saya)

Kejayaan tidak hanya didasarkan 
pada watak peribadi, kerja keras, 
dan dedikasi. Kegagalan bukanlah 
hasil dari kelemahan, kemalasan, 
dan kekurangan usaha. 

Kita semua tidak dilahirkan 
sama, diatur dalam blok awal yang 
sama, memiliki masa kanak-kanak 
yang sama berbakat atau kasar, 

diberikan peluang yang sama untuk 
pendidikan dan pertumbuhan, dan 
kemudian dibagi sama ukuran 
kemalangan, penyakit, dan tragedi 
dalam kehidupan.

Namun, itu kerana kita naif per-
caya bahawa kekayaan diberikan 
sama dengan semua yang kita 
secara terang-terangan (dan kejam) 
membahagi  orang menjadi 
pemenang dan yang kalah, menilai 
dengan kejam mereka yang kita 
anggap kalah, menyalahkan mereka 
atas kemalangan mereka, dan men-
gucapkan tahniah atas apa yang 
telah kita capai, seolah-olah semua 
penghargaan untuk kejayaan kita 
dapat dikaitkan dengan kebajikan 
kita sendiri. 

Sebaliknya, kita melihat mereka 
yang miskin hanya perlu disalah-
kan. Mengapa mereka tidak dapat 
bertahan dan berusaha?  Kami telah 
lakukan!

Tetapi ... ada di antara kita yang 
mempunyai gen yang menentukan 
kita menjadi gemuk, ada di antara 
kita adalah anak-anak kaya yang 
membesar tanpa wang, dan kema-
huan dan kemampuan untuk mem-
buat keputusan yang bijak selalun-
ya merupakan hasil kehidupan yang 
beruntung dan bukan soal watak. 
Menyedari perkara itu boleh menja-
dikan kita kurang kejam dalam per-
timbangan kita dan jauh lebih som-
bong dalam kejayaan kita sendiri. 
— Hakcipta Terpelihara @ Fr 
Ron Rolheiser 1999-2021 

Bercakap tentang pengala-
man Roh Kudus  in i 
memang tidak sama bagi 

setiap individu. Tetapi ada satu 
perkongsian yang disampaikan 
oleh seorang paderi semasa semi-
nar hidup baru dalam Roh. 
“Roh Kudus i tu  bagaikan 
memakai kaca mata.” Katanya, 
“Apabila kaca mata tersebut 
sudah dipakai dan kita merasa 
selesa, lambat laun kita tidak 
merasakan lagi kehadirannya.” 

“Peranan kaca mata menjadi 
sempurna,” katanya lagi, “apabila 
melaluinya, kita dapat menonton 
TV atau membaca buku dengan 
selesa.” 

“Kaca mata bukan untuk dili-
hat, tetapi sebagai alat supaya kita 
dapat melihat dengan selesa,” kat-
anya lagi sebagai penutup illus-
trasinya tentang apa itu Roh 
Kudus.

Memang betul Roh Kudus sep-
erti kaca mata. Jika kita merungut 
kerana tidak dapat menemukan-
Nya bererti samalah kita merun-
gut kerana merasa tidak dapat 
menemukan kaca mata kita, wal-
hal benda tersebut tersangkut di 
kedua belah cuping telinga kita 
dan tersadai di atas hidung kita.

Salah satu tanda yang menjelas-
kan kita sesuatu tentang misteri 
karya Roh Kudus tersebut adalah 
“tiupan angin keras” (KPR 2:2) 
yang dialami oleh para murid 

Yesus pada hari pentekosta yang 
pertama. “Angin” juga digunakan 
oleh Alkitab untuk menandakan 
“nafas” atau “Roh” seseorang 
(Lih Kel 2:7, KPR 17:25). 

Peranan Roh adalah untuk 
membangkitkan semangat atau 
“menghembuskan kehidupan” ke 
dalam peribadi seseorang. Maka 
seseorang yang sudah dibangkit-
kan semangatnya akan menjadi 
hidup dan cergas badan dan 
otaknya.

Roh Kudus adalah nafas Gereja. 
Sebalum kedatangan hembusan 
Roh Kudus, kehidupan Gereja 
bagaikan janin yang masih berada 
di rahim ibunya. Hanya apabila 
“tiupan angin keras” itu datang 
pada hari pentekosta yang perta-

ma, barulah Gereja dapat meneri-
ma kepenuhan hidup ilahi.

Nafas ilahi telah memberi 
Gereja purba suatu kuasa yang 
hebat. Bahawa bagi mereka yang 
pengecut, diberikan karunia ket-
abahan hati, karunia lidah dan 
karunia menyembuhkan. 

Sejak itu, kuasa Roh Kudus 
menjadi suatu kekuatan yang 
bersifat dinamik iaitu nafas dan 
kehidupan Gereja itu sendiri.

Fakta ini dengan jelas dapat kita 
ketahui melalui sejarah Gereja. 

Pada waktu dahulu Gereja men-
galami pelbagai kelemahan dan 
sikap tidak bertanggung jawab 
oleh para pemimpinnya sehingga 
orang-orang seperti Martin Luther 
telah membuat ramalan tentang 

kejatuhannya. Dan memang 
ramalannya itu betul terjadi 
sehingga Gereja kita pada waktu 
itu mengalami sejarah hitam yang 
akibatnya pun sungguh mengece-
wakan.

Beberapa tahun lalu, ada 
seorang paderi dari negara lain 
menyampaikan khutbahnya baha-
wa jika tidak berhati-hati, sese-
buah keuskupan itu boleh binasa. 

Maksudnya jika umat dan 
pemimpinnya tidak berhati-hati 
dalam segala tindak tanduk 
kehidupan sosialnya, maka sese-
buah keuskupan atau gereja boleh 
mengalami keruntuhan.

Oleh itu,  walaupun kehidupan 
sosial tetap kita pertahankan, teta-
pi semua aktiviti itu berpusatkan 

pada Kristus. Selagi kita nombor 
satukan Kristus dalam setiap 
aktiviti kita sebagai umat Tuhan, 
saya pasti ramalan paderi tersebut 
tidak akan menjadi.

Walaupun kehidupan Gereja 
kita mengalami pelbagai sejarah 
hitam, namun Gereja kita tetap 
bangkit, lebih dibaharui dan lebih 
disucikan. 

Hanya satu penjelasan yang 
pasti mengapa ia boleh bangkit 
semula setiap kali ia jatuh, iaitu 
kekuatannya bukan terletak pada 
dirinya sendiri, tetapi hembusan 
Roh Tuhan yang sentiasa meng-
hembusinya. 

Saya pasti para pemimpin 
Gereja dan umat Tuhan sentiasa 
mengamalkan nasihat St.Paulus 
ini: “Jika aku lemah, maka aku 
kua t”  (2  Kor  12 :10) .  —                            
santapan rohani 

HARI MINGGU 
PENTEKOSTA 

TAHUN B 
KISAH PARA RASUL 
2:1-11; 
GALATIA 
5:16-25; 
INJIL YOHANES 
15:26-27; 16:12-15

Roh Kudus, kuasa yang tidak kelihatan, lembut tetapi berkuasa
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Adakah anda 
mempunyai 
persoalan 

agama, Kitab 
Suci atau ajaran 

Gereja?

Hantarkan               
soalan anda ke:
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Robertson, 
50150
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ATAU
Email: 

editor@herald.com.
my 

Tanya
Jawab

Soalan: St. Ignatius dari Antiokia 
pernah berkata bahawa Bonda Maria 
dinikahi St. Yosef supaya cara dari 
kelahiran Kristus dapat tersembunyi 
dari iblis. Apakah itu benar? Jadi apa 
peranan St Yosef? — Alex 

Jawaban: Dalam surat-surat St. Igna-
tius dari Antiokia, saya tidak menemu-
kan ungkapan yang persis seperti Alex 
sebut. 

Saya menduga itu adalah interpretasi 
atas Surat Ignatius kepada umat Efesus, 
sebagai berikut: “Sekarang keperawa-
nan Maria tersembunyi dari pangeran 
dunia ini, demikian pula anaknya, dan 
kematian Tuhan; tiga misteri yang 
mahsyur, yang dibuat Tuhan dalam 
kesunyian” (Bab 19).

Ignatius dari Antiokhia (35-108), 
bersama dengan Polikarpus, adalah 
murid Yohanes Penginjil, yang sesuai 
tradisi merawat Maria sesudah wafat 
Yesus. Dalam perjalanan ke Roma, 
tempat ia dihukum mati, Ignatius 
menulis surat-surat kepada 6 jemaat; 
suratnya tersimpan baik, bersama den-
gan kisah kemartirannya dan beberapa 
surat lain yang disebut pseudo (palsu, 
kerana tidak sungguh-sungguh ditulis 
olehnya).

Maria dibicarakan dalam surat kepa-

da jemaat Efesus dan dalam surat-surat 
pseudo. Terutama, ia menghubungkan 
keperawanan Maria hampir selalu den-
gan tema inkarnasi. Dua-duanya pent-
ing. 

Melalui inkarnasi, Tuhan me-
nyelamatkan manusia secara radikal, 
iaitu seluruh kudratnya, yang telah di-
rosakkan oleh dosa. Dengan jalan itu 
Tuhan menghancurkan ketidaktahuan 
manusia akan Tuhan dan mewahyukan 
secara penuh kehendak penyelamatan-
Nya. 

Kerajaan lama dihapuskan, Kera-
jaan-Nya ditegakkan dan ditawarkan-
Nya kehidupan kekal. Bahkan pada 
kematian-Nya di salib Tuhan Putera 
menegaskan kehancuran kuasa maut.

Nah, bagaimana Tuhan Mahakuasa 
dan tak terselami itu dapat menjadi 
manusia, daging penuh kelemahan itu? 

Itulah berkat karunia keperawanan, 
yang Tuhan kehendaki dan jaga dalam 
ibu Maria. 

Dari Maria inilah, dan berkat Roh 
Kudus, Yesus mengambil kudratnya 
sebagai manusia. Yesus sungguh-sung-
guh Tuhan dan manusia. Rahsia ini Tu-
han kerjakan sedemikian rapi, sehingga 
tersembunyi bagi pangeran dunia.

Istilah ‘pangeran dunia’, atau ‘pen-
guasa dunia’, disebut oleh Injil Yo-
hanes (12:31; 14:30 dan 16:11). Dia 
adalah Iblis, pembunuh sejak awal, dan 
bapa segala dusta (Yoh. 8:44). 

Dalam surat pseudo, diuraikan 
bahwa iblis gelisah berhadapan den-
gan peristiwa inkarnasi dan kematian 
Yesus. 

Iblis tidak tenang, kerana meng-
hadapi kehancurannya sendiri. Ia pun 
berusaha keras mengacaukan rencana 
penyelamatan dengan membingung-
kan imam-imam kepala, ahli Taurat, 
murid-murid Yesus, Pilatus dan lain-
lain. 

Ia bahkan menyesatkan bangsa-
bangsa untuk menyangkal salib dan 
inkarnasi, dan menganggap ketubu-
han Yesus hanya fantasi saja. Iblis 
itu pintar dalam berbuat jahat, tetapi 
terhadap kebaikan ia sungguh-sung-
guh bodoh (Lih. Surat kepada jemaat 

Filipi, Bab 4).
Perenungan Ignatius ini sungguh 

mendalam dan tentu dapat dipertang-
gungjawabkan secara iman. Tuhan 
mengerjakan keselamatan-Nya secara 
tersembunyi. Nah di manakah peranan 
St. Yosef? 

St. Ignasius sendiri tidak secara ek-
splisit menyinggung peranan Yosef, 
tetapi tradisi Gereja selanjutnya tidak 
melupakan peranannya yang begitu 
penting itu. Surat Apostolik Sri Paus 
Fransiskus tentang penetapan tahun St. 
Yosef, Patris Corde, juga mengangkat 
hal itu. 

Beliau memetik Paulus VI tentang 
peranan kebapaan Yosef: bahawa St. 
Yosef “menjadikan hidupnya sebagai 
suatu pelayanan, sebuah pengorbanan 
kepada misteri inkarnasi dan misi pen-
ebusan yang disatukan di dalamnya; 
dengan menggunakan kuasa hukum 
yang dimilikinya atas Keluarga Ku-
dus” (PC bahagian 1). 

Dengan memperisterikan Maria, 
St. Yosef melindungi Maria dan anak 
yang dikandungnya dengan kekuatan 
hukum yang sah. Dengan demikian 
peristiwa inkarnasi Tuhan Putera yang 
ajaib terlindung secara istimewa. — 
Father Gregorius Hertanto, MSC, 
Hidupkatolik.com

Keselamatan Yesus disembunyikan? 

HERALD Mei 23, 2021

SENAGANG: Sungguh! Berkat Tuhan 
sentiasa menyertai kita. Ini jelas melalui 
kejayaan Zon Senagang merayakan 
Perayaan enam perayaan serentak pada 2 
Mei lalu. 

Zon Senagang yang terdiri daripada, 
Gereja St.Anne, Kuk Menipir, Gereja Our 
Lady of Lourdes, KUK Kitung, St.Maria 
Goretti, KUK Gaulan, St.Joseph, KUK 
Sigapon dan Gereja St Yohanes Penginjil. 
Pada tahun ini, Gereja St Yohanes 
Penginjil merupakan tuan rumah bagi 
enam perayaan serentak tersebut. 

Enam perayaan iman tersebut adalah 
Pesta Kerahiman Ilahi peringkat Paroki 
Katedral St Francis Xavier, Ulang Tahun 
Penubuhan Keuskupan Keningau peringkat 
zon yang ke-28, Ulang Tahun Pentahbisan 
Episkopal Uskup Cornelius Piong, Ulang 
Tahun Pentahbisan Imamat Father Joseph 
Gapitang, Kesyukuran Paskah peringkat 
zon, dan Perasmian Chapel Sakramen 
Mahakudus dan dapur. 

Perayaan tersebut bermula pada jam 3.00 
petang dengan upacara pemberkatan dan 
perasmian Chapel Sakramen Mahakudus 
oleh Uskup Cornelius Piong.

Kemudian, Bapa Uskup, para paderi, 
pengiring, berarak masuk mengiringi Ikon 
Kerahiman Ilahi memasuki Gereja St.

Yohanes Penginjil bagi memulakan per-
ayaan Misa Kudus.

“Kita harus sedari dan syukuri identiti 
kita sebagai pengikut Kristus. Apakah yang 
dapat menunjukkan kita ini adalah pengi-
kut Kristus? Memiliki rosari, patung dan 
barang-barang kudus, itu adalah sesuatu 
yang berguna. Namun ia lebih bersifat 
luaran," kata Uskup Cornelius semasa 
menyampaikan homilinya. 

"Apa yang lebih penting adalah keakra-
ban kita dengan Yesus Kristus, iaitu kita 
percaya dan datang kepada-Nya,” ujar 

Ketua Keuskupan Keningau itu lagi. 
“Hari ini," katanya, "Kita menyaksikan 

p e m b e r k a t a n  C h a p e l  S a k r a m e n 
Mahakudus. Ini merupakan satu peluang 
untuk kita datang kepada-Nya. Selain 
menghadiri Ekaristi kita juga kini dapat 
mengikuti adorasi di chapel ini. Satu hal 
yang harus kita sedari, apabila kita datang 
kepada Tuhan, ia adalah Tuhan yang 
berkuasa. Umpama matahari yang mempu-
nyai kuasa menyinari setiap kita, begitu 
juga dengan Tuhan kita, tetapi Tuhan kita 
Yesus Kristus lebih berkuasa dari mataha-
ri”, tegas prelatus itu lagi.

Pada akhir homilinya, Bapa Uskup 
berkata, “Sepanjang pengalaman saya, 
berkat Tuhan itu sentiasa menyertai kita. 
Bukan bermaksud tiada kesusahan atau 
kesukaran. Namun, berkat Tuhan akan 
menyokong kita untuk mengharungi semua 
kesusahan itu." 

En.Jinsumun Ahip, pengerusi penganjur 
perayaan tersebut, mengambil peluang 
untuk mengucapkan terima kasih di atas 
kerjasama dan sokongan daripada umat, 
yang menyumbang kepada kejayaan serta 
kelancaran enam perayaan serentak terse-
but. —  Juanis bin Marcus

Enam perayaan dirayakan serentak

Pengampunan bermaksud membuat keputusan untuk 
bebas dari kebencian, kemarahan
KUALA LUMPUR: Mempraktikkan konsep 
pengampunan radikal, berbelas kasihan, dan 
kasih sayang adalah kunci dalam mencapai 
kebahagiaan, kata Gerard Koe, Kaunselor 
Kanan Keluarga semasa menyampaikan tak-
limat atas talian sempena Hari Guru Kristian 
2021 pada 14 Mei. 

Sempeana perayaan Hari Guru itu, Koe di-
jemput sebagai penceramah mengenai topik 
'Kebahagiaan'. Beliau menjelaskan bahawa 
pengampunan radikal berfokus pada melepas-
kan kemarahan, meleraikan kekecewaan dan 
kebencian yang timbul ketika seseorang mer-

asa dianiaya. 
Beliau menegaskan bahawa pengampunan 

ini tidak bermaksud membiarkan seseorang 
atau situasi berterusan berlaku sehingga me-
nyebabkan mangsa terus jatuh.

"Pengampunan bukan tentang membiarkan 
[apa yang menyakitkan hati anda] untuk me-
masuki kembali hidup anda. Pengampunan 
bermaksud membuat keputusan untuk tidak 
membiarkan kemarahan dan kebencian [dari 
kesalahan itu] mengatur atau mengawal hidup 
anda," kata Koe kepada lebih 100 orang guru 
Kristian Malaysia yang menyertai program 

melalui aplikasi Google Meet tersebut. 
Koe adalah Kaunselor Senior Keluarga 

dalam Kaunseling Ketagihan dan pada 
masa ini, bertugas di Pusat Sosial Katolik di 
Keuskupan Agung Sydney, Australia. Meru-
pakan  mantan guru, Koe mengatakan bahawa 
guru Kristian dapat mendorong pelajar untuk 
merenungkan pentingnya kehidupan rohani 
dan pengampunan. 

Katanya dengan membimbing pelajar untuk 
berfikir tentang pengampunan dan hubungan-
nya dengan kesejahteraan dalaman, kita dapat 
menolong para pelajar ini memupuk kehidu-

pan dan tujuan yang lebih bermakna. 
Beliau menambah bahawa manfaat mem-

praktikkan pengampunan, belas kasihan dan 
kebaikan radikal bukan hanya dari sudut 
agama atau spiritual, tetapi juga dari aspek 
psikologi.

"Dari perspektif Kristian, ketika anda bela-
jar memaafkan, anda membenarkan rahmat 
mengalir dalam diri kita. Malah ada juga ka-
jian mendapati dengan memilih berbelas kasi-
han, ia mendorong pelepasan neurokimia di 
otak yang meningkatkan perasaan bahagia, 
damai dan puas," jelasnya. 
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Sahabat kecil Yesus
Hello adik-adik,

PENTAKOSTA adalah hari 
raya istimewa bagi umat 
Kristian, pada hari itu Roh 
Kudus turun ke atas para 
rasul dan Bonda Maria.
Pada hari itu juga, beri-

kan hadiah karunia-karunia 
Roh Kudus, dan misi untuk 
memberitakan Injil di selu-
ruh dunia. 
Adik-adik, kita biasan-

ya menyambut Pentakosta 
dpada hari Minggu ketujuh 
setelah Paskah.
Sebelum naik ke Sy-

urga, Yesus berjanji ke-
pada para Rasul-Nya un-
tuk tidak meninggalkan 
mereka seperti yatim pi-
atu, dengan mengirimkan 
mereka Penghibur. “Apa-
bila Roh Kebenaran data-
ng, akan membimbing kamu 
ke dalam seluruh kebe-
naran “(Yoh.16:13). Janji 
itu digenapi “ketika hari 
Pentakosta, semua orang 
yang percaya akan Yesus 
berkumpul di satu tempat” 
(Kis.2:1).

Turunnya Roh Kudus pada 
saat pentakosta mengubah 
cara hidup para rasul. Se-
belum itu mereka takut 
dan tidak berani secara 
terbuka berkhutbah kepa-
da orang banyak. Setelah 
menerima karunia Roh Ku-
dus, para rasul dengan be-
bas dan berani berbicara 
kepada semua orang yang 
ditemui.
Adik-adik, Roh Kudus 

yang sama tetap menyala 
dan hadir bersama-sama 
dengan kita pada masa ini. 
Dialah yang selalu menasi-
hati dan mendorong kita 
untuk selalu berdoa dan 
berbuat kebaikan. 
Adik-adik, Pentakosta 

dapat terjadi pada setiap 
saat hidup kita. Mari kita 
menghidupi iman kita sesuai 
dengan apa yang dikatakan 
oleh Sto Paulus,  “Hiduplah 
menurut Roh maka kamu 
tidak akan menuruti ke-
inginan daging” (Gal 5:16).

Salam Sayang
Auntie Melly 

Terimalah Roh Kudus (yohanes 20:22) Roh Kudus turut memperkaya kita dengan TUJUH karunianya. 
Tuliskan tujuh karunia tersebut pada kotak yang disediakan. 

Pangkah mana yang tidak berkenaan.  

Ketika tiba hari 
Pentakosta semua 

orang percaya berkumpul  
di satu tempat. 
Tiba-tiba turunlah dari 
langit suatu 
bunyi seperti tiupan angin 
keras yang memenuhi 
seluruh rumah, di mana 
mereka duduk; dan 
tampaklah kepada mereka 
lidah-lidah seperti nyala 
api yang bertebaran dan 
hinggap pada mereka 
masing-masing 
(Kis 2:1-3) 

Sambungkan 
titik-titik pada 
gambar di sebelah kiri 
dan  jangan lupa 
mewarnakannya. 

keserakahan

kebijaksanaan 
putus asa

pengertian

dendam

kebencian

 pengenalan

nasihat

amarah

kesalehan 
kemewahan

kekecewaan 

keperkasaan 
takut akan 

tuhan 

Mari Mewarna 
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VATIKAN: Dikasteri untuk Awam, Keluarga 
dan Kehidupan mengadakan sidang akhbar 
untuk menampilkan beberapa “Pedoman 
Pastoral untuk Hari Orang Muda Sedunia di 
Gereja-Gereja Partikular.” 

Menurut dikasteri itu, pedoman tersebut 
“bertujuan untuk menjadi sumber motivasi 
ideal dan kemungkinan implementasi prak-
tis yang memungkinkan WYD keuskupan 
atau wilayah keuskupan (eparki) menjadi 
kesempatan mengeluarkan potensi kebai-
kan yang ada pada setiap orang muda, den-
gan kemurahan hati, kehausan akan nilai-
nilai autentik, dan cita-cita besar mereka.”

Acara yang disiarkan langsung dari Pejabat 
Akhbar Tkhta Suci, 18 Mei, menampilkan 
beberapa pembicara antara lain Pastor Al-
exandre Awi Mello dan Pastor João Chagas, 
dan ketua Pejabat Belia dari Dikasteri itu.

Perayaan internasional Hari Orang Muda 

Sedunia (WYD) diadakan setiap tiga tahun di 
negara berbeza yang dipilih oleh Bapa suci. 
Tetapi perayaan WYD dirayakan setiap ta-
hun di gereja-gereja tempatan. 

Setiap tahun, menjelang perayaan itu, Sri 
Paus menerbitkan Pesan untuk “menemani 
perjalanan Gereja universal bersama orang 
muda.” 

Menurut catatan pedoman itu, WYD ada-
lah hasil “wawasan profetik luar biasa” San-
to Paus Yohanes Paulus II. 

Orang kudus dari Poland itu ingin agar 
semua orang muda merasa diperhatikan 
oleh Gereja dan kerana  itu menggugah agar 
“seluruh Gereja tingkat dunia, dalam per-
satuan dengan Penerus Petrus, lebih dan 
lebih berkomitmen pada orang muda, pada 
keprihatinan dan kekhuatiran serta aspirasi 
dan harapan mereka, sehingga memenuhi 
harapan mereka dengan mengkomunikasi-

kan kepastian iaitu  Kristus, Kebenaran yakni 
Kristus, cinta yakni Kristus.”

Sri Paus Benediktus XVI melanjutkan hal 
yang sama dan dalam pelbagai kesempatan 
menekankan bahawa acara-acara ini ada-
lah “karunia dari syurga bagi Gereja… ubat 
melawan kelelahan iman,” serta “bentuk ba-
haru dan lebih muda dari Kekristianan” dan 
“pelaksanaan evangelisasi baru.”

Sri Paus Fransiskus juga memberikan 
dorongan misionari yang luar biasa bagi Ger-
eja, terutama bagi generasi muda. 

Pedoman itu menekankan bahawa  mer-
ayakan WYD di gereja-gereja partikular pu-
nya makna besar bagi orang muda dan ko-
muniti gerejawi setempat kerana ada yang 
tidak dapat menyertai di peringkat interna-
sional disebabkan masalah pekerjaan atau 
kewangan. 

Maka merayakan secara lokal “berfungsi 

untuk meningkatkan kesedaran di antara ko-
muniti gerejawi secara keseluruhan, awam, 
imam, kaum hidup bakti, keluarga, orang 
dewasa dan warga tua tentang misi mereka 
untuk menyebarkan iman kepada generasi-
generasi lebih muda.” — media Vatikan 

Takhta Suci aju pedoman merayakan 
WYD di peringkat gereja tempatan

Setahun tertangguh, Rev Stephen Esguerra 
ditahbis paderi Keuskupan Sandakan 

SANDAKAN: Diakon Stephen 
Esguerra telah diangkat ke jabatan 
imamat pada 13 Mei lalu, di Kat-
edral St Mary. 
Pentahbisan ini tertangguh ham-
pir setahun. Diakon Stephen di-
jadualkan untuk ditahbis di paroki 
asalnya, Gereja Holy Trinity Ta-
wau pada 25  Mei 2020 yang lalu. 
Namun disebabkan pandemik 
COVID-19, ia terpaksa ditunda. 
Kemudian diputuskan bahawa 
upacara pentahbisan itu diada-
kan di Katedral St Mary pada 13 
Mei. Fr Stephen adalah imam ke-

lima yang ditahbiskan oleh Uskup 
Julius D. Gitom sejak 14 tahun 
Keuskupan Sandakan ditubuhkan.

Misa Pentahbisan Paderi ini 
turut disiarkan secara langsung 
melalui Internet. Ia diselebrankan 
oleh Uskup Julius bersama semua 
paderi dari Keuskupan Sandakan. 

Dalam homilinya, Uskup Julius 
calon paderi untuk selalu mengin-
gati bahawa dia dipilih dari kalan-
gan lelaki dan diutus bagi pihak 
mereka untuk melakukan perkara-
perkara yang berkaitan dengan 
Tuhan. 

Prelatus itu juga berpesan agar 
calon paderi itu dapat melaksana-
kan pelayanan imamat Kristus  
dengan sukacita dan kasih yang 
tulus, sentiasa memperhatikan 
golongan yang memerlukan dan 
di kalangan mereka yang masih 
belum mengenal Kristus. 

Fr. Stephen Esguerra, dilahir-
kan pada 28 Mac 1982 di Tawau.. 
Anak keenam dari sembilan adik 
beradik itu dilahirkan dalam se-
buah keluarga Katolik yang baha-
gia.

Meskipun dididik dalam ajaran 
Katolik yang kuat namun beliau 
tidak pernah berfikir untuk men-
jadi paderi. Mungkin panggilan itu 
bermula apabila beliau sejak usia 
muda, aktif terlibat dalam pelbagai 
pelayanan gereja dan menghadiri 
banyak aktiviti rohani. 

Stephen Esguerra memasuki 
Seminari pada usia 29 (2011). Se-
lama sembilan tahun di seminari, 
anak muda itu dipersiapkan untuk 
kehidupan yang kudus, meman-
tapkan lagi sikap-sikap kemurnian 
dan sukacita dalam pelayanan se-
lama sembilan tahun.

Menurut Fr Stephen, pemben-
tukan kepaderian di seminari  
menumpukan pada empat aspek; 
kehidupan akademik, rohani, pas-

toral dan masyarakat. Ia juga mer-
upakan proses mengenal Tuhan, 
pembentukan diri, komitmen dan 
juga pengertian mendalam akan 
panggilan Tuhan.

Esguerra ditahbis sebagai Dia-
kon pada 28 Nov 2019. 

Kini sebagai paderi, beliau 
bertekad untuk sentiasa mene-
ladani Kristus yang sanggup 
berkorban demi para umat yang 
dikasihi-Nya. Biarpun sudah di-
tahbis sebagai paderi, namun 
beliau tetap perlu tekun berdoa 
untuk hubungan yang lebih akr-
ab dengan Tuhan serta menjadi 

pelaku firman Tuhan. 
Paderi bahau itu mengongsikan 

bahawa ketika upacara pentah-
bisan sebagai paderi ditangguhkan 
pada Mei 2020 kerana pandemik, 
beliau menerimanya dengan hati 
terbuka serta mengambil kesem-
patan itu untuk lebih memperha-
tikan hubungannya dengan Tuhan 
dan sesama.

Pandemik ini telah memberi ke-
san khususnya terhadap golongan 
miskin. Fr Stephen juga tersentuh 
terutamanya ada ahli keluarga 
yang meninggal dunia, tidak dapat 
dibawa ke gereja, kehadiran kelu-
arga yang terbatas dan serta hanya 
dapat mengadakan doa di ruang 
pengebumian sahaja. Namun ka-
tanya, dari sudut positif, pandemik 
telah memantapkan  semula gereja 
domestik iaitu keluarga. 

Fr Stephen juga menasihati ke-
pada semua pemuda dan wanita 
yang mempertimbangkan hidup 
selibat agar mendengar hati nurani 
mereka serta banyak merenung. 
Pesannya, jika terdapat keraguan, 
mohonlah bantuan dari Bonda 
Maria dan berserah kepada Tuhan 
yang menyatakan, “Jangan biar-
kan hati kamu terganggu, tetapi 
percayalah kepada Tuhan" (Yoh 
14:1)
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Sri Paus beri petua atasi 
tiga masalah dalam berdoa

Paderi Yesuit, 
dilantik jadi Uskup 
Hong Kong 

Misa untuk Myanmar, Sri Paus seru jangan 
putus asa 

HONG KONG: Sri Paus 
Fransiskus melantik 
ketua wilayah Yesuit di 
China  sebagai uskup 
baru untuk Hong Kong. 
Keputusan ini dilihat 
‘mengejutkan’.

Father Stephen Chow 
Sau-yan SJ, 61, dinobat-
kan sebagai  uskup 
Katolik kesembilan di 
wilayah administratif 
khusus China  itu pada 17 Mei.

Keuskupan Hong Kong tidak memiliki uskup 
sejak 3 Januari 2019, setelah Uskup Michael 
Yeung Ming-cheung -yang hanya memimpin 
keuskupan itu selama 17 bulan- meninggal dunia.

Kardinal John Tong Hon, 80, yang mengganti-
kan Kardinal Joseph Zen Ze-kuin dan uskup 
Hong Kong sebelum Uskup Yeung, menjabat 
sebagai administrator apostolik sejak masa itu.

Pengumuman pengangkatan uskup baru untuk 
bekas jajahan Inggeris itu direncanakan pada Jun 
tahun lalu tetapi ditunda kerana muncul kekhuati-
ran dari para imam setempat dan umat Katolik.

Vatikan mulai melakukan konsultasi dengan 60 
anggota Gereja lokal pada April 2019 sebagai 
sebahagian dari proses untuk memilih uskup 
baru.

Pada September tahun lalu, Kardinal Zen men-
gajukan permohonan peribadi kepada paus untuk 
mempercepat pengangkatan uskup baru.Beliau 
mengatakan pelantikan uskup baharu bagi Hong 
Kong akan memainkan peranan penting dalam 
hubungan Vatikan dengan China .

Uskup terpilih, Chow, lahir di Hong Kong pada 
7 Ogos 1959. Beliau mempunyai Ijazah dalam 
bidang pendidikan dan psikologi pada tahun 
1984 dari Universiti Minnesota, AS.

Calon Uskup ini bergabung dengan Serikat 
Yesus pada bulan September tahun yang sama 
pada usia 25 tahun, dan menjalani masa novisiat 
di Dublin, Ireland. 

Setelah menerima Ijazah dalam bidang falsafah 
di Dublin, beliau mengucapkan kaul pertamanya 
pada 27 September 1986. – LiCASnews.com 

ROMA, Itali: Semasa menyampaikan 
katekesis pada Audiensi Umum mingguan, 
19 Mei, Sri Paus Fransiskus mengatakan ba-
hawa berdoa tidaklah mudah: banyak kesu-
karan muncul dalam doa. Maka, kita perlu 
tahu, mengenal dan mengatasi kesulitan-ke-
sulitan itu, ujar Bapa Suci.
 Sri Paus lalu mengungkapkan tiga kesu-
karan yang sering dialami semasa berdoa 
yakni gangguan, kekeringan, dan kejenuhan.

Gangguan adalah pengalaman umum, 
tidak hanya dalam doa tetapi dalam semua 
yang kita lakukan. 

“Fikiran manusia merasa sukar fokus 
dalam satu fikiran dalam waktu lama. Kita 
semua mengalami pusaran gambar dan il-
usi ini dalam gerakan terus-menerus, yang 
menemani kita bahkan pada saat kita tidur.” 

Tetapi, “kalau kita menyerah pada godaan 
ini, kita tidak dapat melakukan apapun den-
gan baik.”

Gangguan itu sendiri, jelas Sri Paus, bu-
kanlah dosa, tetapi kita harus melawannya. 

Untuk melakukannya, “kita harus merang-
kul kebajikan Injil tentang ketekunan. Kita 
tidak tahu hari atau jam kedatangan Yesus, 

jadi kita harus berjaga-jaga, berusaha kon-
sentrasi dan memperhatikan tugas yang ada.”

Kesukaran atau “kekeringan” dalam doa, 
yakni ketika berdoa tidak akan membawa 
manfaat, tidak membawa kegembiraan dan 
semangat. 

"Kekeringan berbeza daripada gangguan 
kerana kekeringan tidak selalu muncul dari 
dalam diri kita. 

Kadang-kadang, kata Bapa Suci, Tuhan 
sendiri mengizinkan kita mengalami keker-
ingan spiritual ini, dan pada saat-saat seperti 
itu kita harus mengandalkan “iman yang se-
jati.”

Kejenuhan, yang kadang-kadang disebut 
kemalasan, “adalah godaan nyata melawan 
doa, dan secara umum melawan kehidupan 
Kristian,” kata Sri Paus. 

Dengan memetik katekismus, Bapa Suci 
menggambarkannya sebagai bentuk depresi 
kerana “kemalasan rohani yang disebabkan 
oleh berkurangnya kewaspadaan dan kecer-
matan hati.” 

Sebagai salah satu dari tujuh dosa mema-
tikan, “kejenuhan didorong oleh kesombon-
gan, dan menyebabkan kematian jiwa.”

Dalam menghadapi “keputusasaan” dalam 
doa ini, Sri Paus menyeru umat Kristian agar 
selalu bertekun. 

“Semua orang kudus turut mengalami 
‘lembah gelap’ ini. Jangan terkejut apabila 
mendengar pergumulan mereka dalam doa,  
“kisah-sah tentang malam dengan doa yang 
lesu, yang dijalani tanpa rasa.”

Pada saat-saat itu, kita harus belajar terus 
berdoa. “Umat beriman tidak akan pernah 
berhenti berdoa!” tegas Sri Paus. 

Bahkan jika, seperti Ayub, kita mengeluh 
dan memprotes Tuhan, “kita tahu bahawa 
pada akhir saat kesedihan ini” Tuhan akan 
menjawab kita. 

“Tuhan akan mengambil dan kumpulkan 
ungkapan-ungkapan kita yang paling pahit. 
— media Vatikan 

TAKHTA SUCI: Dalam Misa khusus untuk 
umat Katolik Burma (Myanmar) di Roma, 
Sri Paus Fransiskus berdoa agar “Tuhan 
mengubah semua hati menjadi damai,” dan 
menyerukan kepada semua orang untuk jan-
gan putus asa dan menyedari bahawa sela-
ma-lamanya, Yesus sedang menjadi peranta-
ra kita semua di hadapan Bapa, dan berdoa 
agar Dia menjaga kita dari si jahat dan mem-
bebaskan kita dari kuasa kejahatan.”

Misa Minggu Paskah Ketujuh yang ber-
langsung di Basilika Santo Petrus, 16 Mei, 
merupakan ungkapan kedekatan Gereja den-
gan orang-orang yang menderita di 
Myanmar.

Ratusan orang telah maut dan ribuan lain-
nya cedera dalam konflik hampir empat 
bulan akibat rampasan kuasa politik yang 
tercetus pada bulan Februari tahun ini. 

Mengingat bacaan Injil tentang Yesus ber-
doa bagi teman-teman-Nya masa siap ber-
pamitan dengan murid-murid-Nya dan 
dunia, Sri Paus mengatakan, bahagian 
bacaan ini mengajarkan cara menghadapi 

“masa-masa dramatik dan menyakitkan” 
dalam hidup kita sendiri. 

Semasa berdoa kepada Bapa, jelas Sri 
Paus, Tuhan menggunakan kata “menjaga.” 

Ketika Myanmar mengalami “kekerasan, 
konflik dan penindasan, kita perlu bertanya 
kita dipanggil untuk menjaga apa?

Bapa Suci Fransiskus memberikan jawa-
bannya iaitu terdapat tiga, yakni menjaga 
iman, menjaga persatuan, dan menjaga 
kebenaran. Mengenai yang pertama, kita 
perlu iman agar tidak menyerah pada kepu-
tusasaan. 

Bacaan Injil memberitahu kepada kita 

bagaimana Yesus mengangkat mata-Nya 
kepada Tuhan, meskipun dibebani kesedi-
han. Yesus tidak menyerahkan diri-Nya pada 
kejahatan atau diliputi kesedihan, kata Sri 
Paus, dan Dia mendorong murid-murid-Nya 
untuk memiliki sikap yang sama.

Doa adalah kuncinya, kata Paus. 
Kuncinya bukan mundur atau lari dari 
masalah, tetapi yang penting “menjaga cinta 
dan harapan tetap hidup.”

Yesus berdoa kepada Bapa agar para 
murid bersatu sepenuhnya, “satu keluarga 
tempat cinta dan persaudaraan berkuasa,” 
kata Sri Paus. — media Vatikan 

YERUSALEM: Caritas Yerusalem bersiap 
menanggapi keperluan mendesak dari 
ribuan orang yang terluka dan ribuan orang 
yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. 

Sr Bridget Tighe, Setiausha Agung 

Caritas Yerusalem berkata, “Rusuhan itu 
sangat dahsyat. Orang-orang Gaza telah 
mengalami banyak perang selama bertahun-
tahun namun kali ini amat berbeza. 

Mereka terjebak di jalur tanah yang padat 

penduduk ini kerana pengeboman udara 
yang kejam dan tidak ada tempat untuk 
melarikan diri untuk keselamatan.”

Lebih dua juta orang tinggal di Jalur Gaza 
dan tidak mungkin melarikan diri kerana 
sekatan Israel. Orang ramai cuba menyela-
matkan diri dengan mencari perlindungan di 
sekolah; kata Sr Tighe.

“Walaupun keadaan sangat darurat tetapi 
Caritas Yerusalem tetap memberikan 
rawatan trauma di jalanan dan di klinik serta 
mempunyai unit kesihatan yang berkeliling 
untuk menawarkan rawatan,” jelas Sr  
Tighe. 

Caritas perlu sumber daya memadai 
untuk memberikan perawatan perubatan 
serta keperluan asas lain bagi penduduk di 
pelbagai wilayah di Jalur Gaza. Sekitar 40 
ribu warga Palestin menjadi pelarian dan 
2,500 telah kehilangan rumah akibat penge-
boman. – media Vatikan 

Caritas Yerusalem seru bantuan perubatan untuk Gaza



Komunikator Katolik 
manfaat berita benar demi 
solidariti, kesatuan   
Anggota SIGNIS dari 13 negara 
Asia mengadakan pertemuan ta-
hunan mereka secara online dari 
12-14 lalu dengan tema “Menjam-
batani Pandemik: Ajakan Menuju 
Komunikasi Katolik Baru.”

Dalam kenyataan akhbar mere-
ka, Komunikator Katolik di Asia 
berjanji untuk terus menjadi “jam-
batan” bagi komuniti miskin di 
Asia di mana kebanyakan pen-
duduk di sini berjuang keras untuk 
mengakses informasi yang tepat. 

Mereka juga tekad untuk meng-
gunakan teknologi media baharu 
untuk “menjangkau umat beriman 
sehingga ke kawasan desa dan 
pedalaman Asia yang khususnya 
yang dilanda kemiskinan.”

 Memajukan penggunaan 
teknologi media dan memanfaat-
kan media sosial sebagai sarana 
luar biasa untuk menyampaikan 
pesan yang baik dan kuat juga 
merupakan antara tekad para ahli 
SIGNIS itu. 

Selain itu, mereka komited 
membuat lebih banyak produksi 
bersama, mempromosikan kasih 
sayang, pemikiran kritis tentang 
kemajuan manusia, solidariti yang 
diperbaharui, dan masa hadapan  
yang berkelanjutan.”

Kardinal Andrew Yeom Soo-

jung dari Korea mengingatkan 
peserta konferensi itu agar “terus 
berjaga untuk melihat, dan dengan 
berani menjadi pemimpin dalam 
membawa kasih Kristus ke daerah-
daerah terpinggir pada era ini khu-
susnya yang terkesan akibat pande-
mik,” kata kardinal.

Kardinal Luis Antonio Tagle, 
Prefek Kongregasi untuk Evange-
lisasi Bangsa-Bangsa pula menye-
ru para peserta untuk terus menye-
barkan Injil meskipun menghadapi 
cabaran musim pandemik.

Kardinal Tagle mengatakan ko-
munikator Injil harus memiliki 
“empati yang nyata dengan pen-
deritaan sesama” dan harus men-
gakui “kepahlawanan dan cinta” 
daripada mereka yang peduli ter-

hadap para mangsa pandemik.
Kardinal Charles Maung Bo dari 

Yangon mengungkapkan rasa teri-
ma kasihnya kepada semua orang 
atas sokongan mereka terhadap 
Gereja Mynmar terutama ketika 
konflik tercetus di negara itu sejak 
awal tahun ini.  

Kardinal itu mengatakan media 
sosial dan jejaring sosial berper-
anan penting dalam membantu 
orang miskin, terutama pada masa 
pandemik ini. 

Katanya, melalui media, pande-
mik telah menyatukan semua orang 
dalam “ketakutan, kecemasan, dan 
penderitaan” namun pandemik 
juga membawa serta kesempatan 
untuk bekerjasama demi kebaikan 
semua orang. – LiCASnews.com

Katarina de Pazzi dilahirkan di 
Florence, Itali, pada tahun 

1566. Beliau merupakan puteri 
tunggal dalam sebuah keluarga 
kaya raya. Ketika berusia 14 
tahun, Katarina tinggal di asrama 
sekolah yang dikendalikan oleh 
biara. Di sanalah beliau mulai 
mencintai kehidupan religius. 

Namun ibu bapa Katarina telah 
m e n e t a p k a n  p e r k a h w i n a n 
untuknya. Katarina tetap tegas 
dengan keputusannya untuk 
menyertai kehidupan religius. 
Selepas berulang kali menyakink-
an  ibu  bapanya ,  akhi rnya 
Katarina diizinkan untuk menyer-
tai biara Kamerlit. 

Tetapi selepas 15 belas hari, ibu 
bapa Katarina berubah fikiran dan 
menjemput Katarina pulang ke 
rumah. Selama tiga bulan berusa-
ha memujuk Katarina agar 
meninggalkan hidup membiara, 
akhirnya ibu bapa Katarina mem-
beri restu akan pilihan Katarina 
yang mahu menjadi pengantin 
Kristus. 

Hal itu terjadi pada tahun 1582, 
tahun wafatnya St. Theresia Avila 
di Sepanyol.

Menjalani hidup religiusnya, 
Katarina memilih nama religius 
Maria Magdalena. 

Kehidupannya sebagai biarawa-
ti mengalami banyak penderitaan. 
Dia pernah sakit, digoda agar 
hidup tidak murni dan gelojoh 
terhadap makanan. Katarina mel-

awan godaan-godaan itu dengan 
mencintai Ekaristi dan doa kepa-
da Bonda Maria. 

Melihat betapa deritanya Ma-
ria Magdalena, salah seorang  
biarawati bertanya kepadanya 
bagaimana dia dapat menahan 
rasa sakit tanpa mengeluh sama 
sekali. 

Maria Magdalena menunjuk 
ke arah salib, katanya, “Lihatlah, 
betapa kasih Tuhan yang demiki-
an besar itu telah menderita bagi 
keselamatanku. Kasih yang sama 
melihat segala kelemahanku dan 
memberiku kekuatan.”

Sta Katarina de Pazzi wafat 
pada 25 Mei 1607 dalam usia 41 
tahun. Beliau dinyatakan kudus 
oleh Sri Paus Klemens IX pada 
tahun 1669.
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Kenali 
Santo Anda 

Sta Katarina de Pazzi 
~ 25 Mei ~

Ulama Pakistan sokong perawat 
Kristian dituduh menista agama
LAHORE, Pakistan: Para pem-
impin Muslim di Pakistan telah 
menyatakan sokongan mereka 
dukungan mereka untuk jururawat 
Kristian yang dituduh menghina 
agama Islam di Institut Kesihatan 
Jiwa Punjab di Lahore.

Laporan Aid to the Church in 
Need (ACN) mengatakan pem-
impin senior Muslim Allama Mu-
hammad Zubair Abid memainkan 
peranan penting dalam meredakan 
situasi yang boleh menyebabkan 
rusuhan di pelbagai tempat di ne-
gara itu. 

Institut Kesihatan Jiwa Punjab 
meruipakan pusat psikiatri terbesar 
di Asia Selatan. Jururawat Sakina 
Mehtab Bibi, Jessica Khurram, 
dan Treeza Eric dituduh memuat 
turun video ke grup WhatsApp 
yang dikhabarkan mengkritik 
reaksi pemerintah Perdana Men-
teri Pakistan, Imran Khan terhadap 
pelanggaran hak asasi manusia di 
Pakistan.

Video tersebut, yang sebenarnya 
dirakam oleh seorang yang tidak 
dikenali di Perancis, juga meng-
kritik terhadap penegakan undang-
undang penistaan agama yang 
kontroversial di negara itu dan me-
nyoroti peranan yang dimainkan 
oleh Tehreek-e-Labbaik Pakistan, 
sebuah parti politik religius yang 
kontroversial.

Ketika berita tentang pesan 
WhatsApp itu tersebar, jururawat 
dan paramedik Muslim melakukan 
demonstrasi melawan rakan-rakan 
Kristian mereka di sekitar kampus 
serta meneriakkan slogan-slogan 
Islam.

Para perawat Kristian itu juga di-
ancam malah beberapa dari mereka 
dipaksa memeluk agama Islam. 

Para jururawat Kristian meminta 
Father Channan, direktur Pusat 
Perdamaian Lahore, yang kemu-
dian meminta Abid, wakil presiden 
Dewan Ulama Pakistan, sebuah 
badan cendekiawan Muslim, untuk 
campur tangan menenangkan situ-
asi.

Abid yang juga menjabat Ketua 
Yayasan Perdamaian Pakistan,  

menyatakan bahawa jururawat 
Kristian itu tidak melakukan seba-
rang penistaan agama.

Sebagai tanda penghormatan 
kepada ulama itu, Pastor Channan 
mengatakan, “Itu adalah bukti ba-
hawa Tuhan melakukan mukjizat. 
Kita mengalami mukjizat dalam 
hidup kita, bahawa mereka yang 
bermusuhan dapat berdamai. “

Apa yang menimpa para perawat 
itu merupakan insiden terbaharu 
dari serangkaian tuduhan penistaan 
agama terhadap jururawat Kristian 
di Pakistan, termasuk satu bulan 
lalu ketika Mariam Lal dan Nav-
ish Arooj dituduh merobek stiker 
bertuliskan ayat-ayat Alquran dari 
sebuah rumah sakit di Faisalabad. 
— ACN

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
mengajak seluruh umat beri-
man untuk mengenang dalam 
doa serangan terhadap Santo Sri 
Paus Yohanes Paulus II, 40 tahun 
lalu semasa memimpin Audiensi 
Umum mingguan di Vatikan pada 
12 Mei.

Pada 13 Mei 1981, sempena 
pesta Bonda Maria dari Fatima, 
Santo Paus Yohanes Paulus II 
telah ditembak dan luka parah 
semasa berarak di Dataran  Santo 
Petrus ketika menaiki kenderaan 
terbuka ketika Audiensi Umum.

“Dia yakin bahawa nyawanya 
dibantu oleh Bonda Maria dari 
Fatima,” kata Sri Paus Fransiskus 
dalam ucapannya. Katanya, peris-
tiwa berdarah itu telah menyedar-
kan ramai orang bahawa hidup 
kita dan sejarah dunia ada di tan-
gan Tuhan.”

“Dengan meneladani Santo Sri 
Paus Yohanes Paulus II, mari per-
cayakan Gereja, diri kita sendiri 
dan seluruh dunia kepada Hati 
Tak Bernoda Maria,” kata Sri Paus 
Fransiskus. 

“Mari berdoa untuk perdama-
ian, berdoa agar pandemik ini 
segera berakhir, untuk  penyesalan 
dan pertobatan kita,” tambahnya.

Mengingatkan umat beriman 
betapa pentingnya perayaan 
Bonda Maria dari Fatima, Sri 
Paus meminta semua orang untuk 

“menempatkan diri kita dengan 
kepercayaan di bawah perlind-
ungan keibuan Maria, terutama 
ketika kita mengalami kesukaran 
dalam kehidupan doa kita.”

Bapa Suci kembali meminta 
umat beriman untuk mendaraskan 
Rosario Suci sepanjang bulan Mei 
untuk memohon berakhirnya pan-
demik dan kemungkinan bagi  me-
mulai kembali kegiatan sosial dan 
kerja seperti sebelum pandemik.

Sri Paus memulakan ‘maraton 
doa’ sepanjang bulan Mei “untuk 
meminta agar pandemik covid-19 
segera berakhir.”

Sepanjang marathon doa ini, 
tempat-tempat ziarah Maria di 
seluruh dunia memimpin pendar-
asan Rosario setiap malam. — 
media Vatikan

Bapa Suci Fransiskus kenang 40 
tahun serangan terhadap Santo 
Sri Paus Yohanes Paulus II 

Pastor James Channan (tengah) dan imam senior Allama Muhammad 
Zubair Abid (kedua dari kiri. (Foto milik Pastor Channan via ACN)



MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(MEI)    

SEJAGAT: Marilah kita berdoa agar mereka 
yang bertanggungjawab dalam kewangan 
akan bekerjasama dengan kerajaan untuk 
mengatur bidang kewangan dan melindungi 
rakyat dari bahaya.

Mei 23, 2021 

UTK-28 di Paroki Tenom 

TENOM: “28 tahun yang lalu, gereja kecil 
pun sudah cukup untuk memuatkan umat, 
tetapi sekarang, gereja terpaksa ditam-
bah besar, di kiri, di kanan (sayap gereja) 
menandakan bahawa bilangan umat di 
Keuskupan Keningau semakin bertambah.

"Namun, adakah pertambahan ini selari 
dengan perkembangan iman kita?” tanya  
Bapa Uskup Cornelius Piong semasa men-
yampaikan homili sempena Misa Kudus 
Ulang Tahun Keuskupan Keningau yang 
ke-28.

Perayaan Ulang Tahun peringkat 
Keuskupan Keningau yang ke-28 pada 
tahun ini telah dilangsungkan di Gereja 
St.Anthony, Tenom pada 8 Mei 2021. 

Turut dirayakan pada hari tersebut ada-
lah, Ulang Tahun Pentahbisan Episkopal 
Bapa Uskup Cornelius Piong yang ke-28 
dan Pesta Kaamatan peringkat Keuskupan 
Keningau bagi tahun 2021.

Perayaan dimulakan dengan Misa Kudus 
pada jam 10.00 pagi. Meskipun, harus me-
matuhi SOP Perayaan yang ketat, namun 
umat yang datang dari pelbagai paroki 
dalam Keuskupan Keningau tidak mempu-
nyai masalah untuk memenuhi kuota 500 
orang yang telah diperuntukkan bagi Misa 
Kudus hari tersebut. 

Misa Kudus bermula dengan perarakan 
masuk ke dalam gereja. Bunyi dari palu-

an gong tingkara mengiringi para penari 
tarian Murut Lumigo yang mendahului 
perarakan. Para paderi dari Keuskupan 
Keningau menyusul kemudian bersama 
dengan Bapa Uskup Cornelius Piong dan 
disambut dengan lagu “Omporo Takau”.

Semasa homili Bapa Uskup Cornelius 
mengulas lanjut mengenai iman, “Pertam-
bahan umat haruslah selari dengan iman 
kita. Iman kita juga harus bertambah, agar 
iman kita itu bukan iman yang kualiti (lu-
aran sahaja) tetapi juga berkualiti”.

“Selama 28 tahun berjalan bersama di 
Keuskupan Keningau, adakah kita bangga 
kerana kita mampu hidup selama ini,atau 
kita bangga kerana kita ini milik Kris-
tus? Kita harus bangga kerana kita milik 
Kristus,dan bukannya milik dunia ini. 
Sebagai milik Kristus kita harus mempu-
nyai kesatuan dan kesetiaan kepada-Nya. 
Sebagai milik Kristus kita juga harus tahu 
misi kita iaitu menjadi saksi dan saluran 
cintakasih Tuhan kepada mereka yang be-
lum mengenal Kristus”, tambah prelatus 
itu lagi.

“Tema Kaamatan pada tahun ini, 
'Kaamatan Tanpa Sempadan, demi Ke-
damaian dan Keamanan' adalah sesuatu 
yang sangat baik, namun sebagai orang 
Kristian kita haruslah merayakannya men-
urut ajaran Kristus dan bukanlah seperti 

dulukala ketika orang  belum mengenal 
Yesus Kristus," kata Ketua Keuskupan 
Keningau itu apabila menyentuh mengenai 
Kaamatan.

Paderi Paroki Tenom, Father Ronnie 
Luni dan Pengerusi MPP Tenom, En.Tony 
Wong pula mengambil kesempatan untuk 
mengucapkan terima kasih kepada semua 
di atas kejayaan pelaksanaan perayaan 
tersebut meskipun terdapat keresahan 

pada awalnya, apatah lagi ia dilangsung-
kan ketika Perintah Kawalan Pergerakan 
Bersyarat (PKPB).

Selepas Misa Kudus, fellowship dan cab-
utan tiket bertuah diadakan Dewan Msgr.
Watcher.Walaupun kehadiran umat dihad-
kan kepada 50 orang umat sahaja, umat 
lain tetap dapat menikmati juadah dengan 
mengambil makanan take away yang telah 
disediakan. —  Juanis bin Marcus

SENAGANG: “Banyak perkara ajaib telah 
terjadi sepanjang tempoh pembinaan Chapel 
Sakramen Mahakudus(CSMK), St.Yohanes 
Penginjil, KUK Senagang. Antaranya ada-
lah pemulihan hubungan persaudaraan, 
kekeluargaan dan persahabatan. 

Didorong oleh perasaan penuh keikhlasan 
dan perjuangan yang dikekang dengan ket-
erbatasan waktu dan tenaga, mereka telah 
bekerjasama dengan luar biasa dan mula 
memahami antara satu sama yang lain dari 
hati ke hati.

Ini merupakan antara kejayaan yang sukar 
dimengerti oleh kerana rencana Tuhan be-
gitu ajaib dan indah” Begitulah antara cebi-
san ucapan Father Joseph Gapitang selaku 
pembimbing rohani Zon Senagang semasa 
perayaan perasmian Chapel Sakramen Ma-
hakudus yang telah dirasmikan oleh Uskup  
Cornelius Piong pada 2 Mei 2021 lalu.

Bermula Julai 2018, dengan penubuhan 
Komiti Pembangunan CSMK maka usaha-
usaha pembinaaan chapel pun dimulakan di 
St.Yohanes Penginjil Senagang.

Perkongsian pengalaman dan kesaksian 
ziarah Fr.Joseph ke pelbagai pusat ziarah 
seperti di Lourdes, Itali dan Vietnam telah 
mencetuskan inspirasi untuk merealisasikan 
rencana istimewa misi pelayanannya di Zon 
Senagang. 

Fr.Joseph bersama dengan sekumpulan 
pembina yang diketuai oleh En.Demius 
Ahip  (Pengerusi), En.Mantan Bagu (Tim-

balan), En.Joe Yawan (Bendahari) dan 
En.Jinsumun Ahip (Setiusaha) telah mem-
buat memulakan pembinaan bermodalkan 
10 bundle bata dan wang tunai RM5000.00. 

Modal yang kecil pada awalnya menim-
bulkan kerisauan di kalangan para pembina, 
namun kata-kata semangat dan motivasi 
berterusan dari Fr. Joseph telah memberi 
keyakinan dan idea dalam menangani 
cabaran untuk mengumpul dana serta mate-
rial yang diperlukan. 

Berkat dan penyertaan Tuhan, segala us-
aha membuahkan hasil. Kemasukan dana 
dan sumbangan yang tak henti-henti dalam 
bentuk kewangan, bahan-bahan binaan, ma-
kanan, tenaga juga sokongan moral dan doa 
bukan sahaja dapat membangunkan CSMK 
tetapi dalam masa yang sama bangunan 
dapur gereja yang baru, tandas baru dan 

salib untuk 14 perhentian jalan salib juga 
berjaya dibina di KUK Senagang.

Menurut Pengerusi CSMK En.Demius 
Ahip, pada awal waktu pembinaan, keban-
yakan umat yang hadir untuk bergotong 
royong tidak ada kemahiran dalam pembi-
naan, namun kehadiran yang menggalakkan 
tersebut telah mencetuskan aspirasi untuk 
melangkah bersama lebih jauh. 

Pengerusi Zon Jinsumun juga menya-
takan, kebanyakan pembina chapel da-
tang daripada latarbelakang yang tidak ada 
hubungan baik antara satu sama lain. Na-
mun pemulihan hubungan persaudaraan, 
persahabatan dan keakraban telah terjadi 
dengan luar biasa semasa membina chapel 
tersebut.

Inilah buah-buah yang terhasil dengan 
berusaha untuk menghidupi pesan Uskup 

Cornelius Piong untuk berjalan bersama dan 
hidup dalam Kesatuan, Kesetiaan dan Keku-
dusan Yesus Kristus. 

Pelbagai budaya positif berusaha diprak-
tikkan oleh para pembina sepanjang proses 
pembinaan CSMK seperti budaya tolong 
menolong, budaya saling belajar dan mel-
ayani, budaya bekerja dengan sukacita dan 
dalam masa yang sama menerapkan bu-
daya tepati masa, budaya 5S (Sapu,simpan,
susun,seragam,sentiasa amal) budaya saling 
menghormati dan paling utama budaya un-
tuk sentiasa memohon inspirasi daripada 
Roh Kudus.

Ternyata, bimbingan Roh Kudus telah 
memampukan para pembina khususnya 25 
orang pembina sepenuh masa untuk mereal-
isasikan impian yang besar ini hasil sokon-
gan doa dan para penderma yang datang dari 
pelbagai tempat dan latar belakang. 

Perjalanan pembinaan CMSK juga telah 
didokumentasi dalam sebuah buku yang 
bertajuk " Memori: Pembinaan Chapel 
Sakramen Mahakudus" yang dihasilkan oleh 
Peng.Zon Jinsumin sendiri dan rakan editor 
Allfian Handry. Chapel Sakramen Mahaku-
dus ini merupakan sebuah anugerah kearah 
meningkatkan relasi dengan Tuhan secara 
peribadi melalui adorasi Sakramen Mahaku-
dus dan kewujudannya di KUK Senagang 
adalah kesempatan yang pantas dinikmati 
dan dihargai dalam usaha membentuk iman 
yang berkualiti. — Caroline Liew

Kesatuan ‘hasilkan’ sebuah rumah Tuhan 

Bangga kerana kita milik Kristus 
bukan milik dunia 


