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Semua orang, yang dipimpin Roh Tuhan  adalah anak 
Tuhan.  Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan 
yang membuat kamu menjadi takut  lagi, tetapi kamu 
telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Tu-
han.  Oleh Roh itu kita berseru: "ya Abba, ya Bapa Roh 
itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahawa 
kita adalah anak-anak Tuhan.                Roma 8: 14-16

EDARAN DALAMAN SAHAJA

Sri Paus angkat doa 
agar Maria leraikan 
ikatan COVID-19 
KOTA VATIKAN:  Sri Paus 

Fransiskus akan mengakh-
iri maraton rosario Gereja 

Katolik dengan doa khas kepada 
Maria, Undoer of Knots, salah satu 
gelaran kegemarannya terhadap 
bonda Yesus. 

Uskup Bertram Johannes Meier dari Augs-
burg, Jerman, akan membawa ikon Maria 
'Undoer of Knots' di dalam ibadat doa pada 
31 Mei di Taman Vatikan, manakala Sri Paus 
Fransiskus dan tetamunya akan berdoa agar 
Maria “melepaskan ikatan yang menindas 
kita secara material dan rohani supaya kita 
dapat bersaksi dengan sukacita kepada pute-
ranya, Tuhan kita Yesus Kristus, ” kata siaran 
berita Vatikan.

Majlis Kepausan untuk Mempromosikan 
Penginjilan Baru, penganjur program mara-
ton rosario, mengatakan Sri Paus Fransiskus, 
semasa masih seorang pelajar, pernah melihat 
lukisan minyak Maria yang melepaskan sim-
pul dari pita di sebuah gereja Augsburg. 

Sehingga kini, Bapa Suci amat taat berde-
vosi terhadap imej itu dan beliau antara salah 
seorang yang menyebarkan kebaktian ini di 
Argentina. Gambar itu dilukis oleh Johann 
Georg Melchior Schmidtner sekitar tahun 
1700.

"Gambar itu dipilih kerana ia mewakili doa 
khusus yang memohon bantuan Bonda Maria 
meleraikan ikatan penderitaan di dunia pada 

masa ini demi kesihatan manusia, kelangsun-
gan ekonomi, keadaan psikologi dan hubun-
gan peribadi, kata dewan kepausan tersebut. 

"Sri Paus Fransiskus akan mengangkat lima 
intensi doanya kepada bonda Maria iaitu lima 
'simpulan' yang mengikat atau konflik ketara 
di dunia masa kini iaitu hubungan terluka; 

pengangguran; keganasan, terutamanya kega-
nasan rumah tangga; akses sejagat untuk pen-
jagaan kesihatan dan vaksin; dan keperluan 
untuk semangat dan jangkauan pastoral yang 
diperbaharui.

Doa rosari di Taman Vatikan akan men-
gakhiri satu bulan berdoa rosario khas dari 

pusat-pusat ziarah Maria dan paroki di se-
luruh dunia, semuanya bertujuan memohon 
perantaraan Maria untuk membantu men-
gakhiri pandemik coronavirus dan memberi 
kekuatan kepada orang-orang yang berusaha 
untuk mengakhirinya atau mereka yang men-
jadi mangsa pandemik ini. 

HONG KONG: Pihak berkuasa di utara Chi-
na telah menangkap seorang uskup Katolik 
yang dilantik Vatikan, tujuh orang paderi dan 
beberapa orang seminarian sebagai sebaha-
gian daripada tindakan keras terhadap Gereja 
Katolik bawah tanah di negara komunis itu.

Polis menahan Uskup Joseph Zhang 
Weizhu yang berusia 63 tahun dari Keusku-
pan Xinxiang, Henan pada 21 Mei, sehari 
selepas mereka menahan para paderi dan 
seminarian yang didakwa melanggar pera-
turan baru yang menindas mengenai urusan 
agama.

Pihak berkuasa China tidak mengiktiraf 
Keuskupan Xinxiang sejak Vatikan men-

ubuhkannya pada tahun 1936. Uskup Zhang 
ditahbiskan secara diam-diam pada tahun 
1991 kerana pelantikannya oleh Vatikan 
tidak disetujui oleh Persidangan Uskup Ger-
eja Katolik di China (BCCCC) dan Persatuan 
Patriotik Katolik Cina (CCPA).

China mengimplementasi beberapa peratu-
ran baharu bagi paderi religius yang berkuat 
kuasa bulan ini. Peraturan ini meminta se-
mua paderi untuk mendaftar di negara ini 
bagi melayani umat Katolik sambil meminta 
umat Katolik memilih uskup mereka secara 
demokratik.

Peraturan-peraturan tersebut mengabaikan 
perjanjian Sino-Vatikan, yang dilaporkan 

setuju untuk melantik uskup dengan persetu-
juan bersama, mengakhiri konflik negara 
yang melantik uskup Katolik tanpa mandat 
Vatikan.

Keuskupan yang diketuai oleh para uskup 
yang diiktiraf oleh Vatikan adalah sebaha-
gian dari gereja bawah tanah yang tidak se-
laras dengan negara. Peraturan tersebut, kata 
penganut Katolik setempat, bertujuan untuk 
menghapuskan gereja bawah tanah dengan 
menangkap para paderi bawah tanah ketika 
mereka bekerja di luar tempat dipersetujui 
negara.

Perjanjian Sino-Vatikan ditandatangani se-
lama dua tahun pada bulan September 2018 

yang kononnya untuk menyatukan Gereja 
Katolik. Perjanjian itu diperbaharui pada ta-
hun 2020 tetapi kesepakatan itu menyebab-
kan peningkatan penganiayaan terhadap ger-
eja bawah tanah, kata umat Katolik.

Sejak perjanjian itu dikuatkuasakan, Vati-
kan telah meluluskan tujuh uskup yang dilan-
tik oleh Beijing, tetapi gereja yang diluluskan 
oleh negara pula hanya mengiktiraf lima 
orang uskup yang dilantik Vatikan.

Uskup Zhang, yang mengetuai keuskupan 
berpopulasi 100,000 umat Katolik, belum 
mendapat persetujuan dari kerajaan meski-
pun selepas perjanjian China-Vatikan telah 
ditandatangani. — ucanews.com

Kerajaan China tangkap Uskup, paderi, seminarian yang diiktiraf Vatikan 

Doa marathon rosari berakhir 

Sri Paus Fransiskus, memiliki devosi yang kuat terhadap doa Maria Undoer the Knots. 
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Kebencian orang lain bertahan 
jika kita bersikap sama 

Apa sahaja yang anda ikat-
kan di bumi akan diikat di 
syurga dan apa sahaja 

yang anda lepaskan di bumi akan 
dileraikan di syurga. Kita tahu ini 
berlaku untuk cinta. Adakah ia 
juga berfungsi untuk kebencian? 
Bolehkah kebencian seseorang 
mengikuti kita, hingga ke alam 
abadi? 

Dalam novel  terbarunya, 
Payback, Mary Gordon mengemu-
kakan soalan itu. Kisahnya ber-
pusat pada dua wanita, salah satu-
nya, Agnes, yang menyakiti 
seorang yang lain,  Heidi . 
Kesalahan itu tidak disengajakan 
dan merupakan satu kemalangan, 
tetapi itu sangat dalam, begitu 
dalam sehingga bagi kedua-dua 
wanita itu tidak melupakannya, 
menjadi racun di dalam jiwa mere-
ka selama empat puluh tahun 
lamanya. 

Kisah ini menelusuri kehidupan 
mereka selama empat puluh tahun, 
tahun-tahun di mana mereka tidak 
lagi lagi bertemu bahkan tidak 
mahu mengambil tahu di mana 
tempat tinggal masing-masing, 
tetapi tetap taksub antara satu 
sama lain, salah seorang masih 
berdendam dan yang seorang lagi 
berasa bersalah kerana telah 
menyakiti. Kisah itu akhirnya 
memuncak apabila Heidi mencari  
Agnes untuk membalas 'perhitun-
gan'.

'Perhitungan' itu adalah keben-
cian, kejelekan, kutukan, dijanjik-
an di mana Heidi bertekad akan 
terus mempertahankannya sehing-
ga mati, memastikan bahawa 

Agnes tidak akan pernah bebas 
dari semua kebencian itu seumur 
hidupnya.

Agnes tidak tahu apa yang harus 
dilakukan dengan kebencian itu, 
yang menguasai dunianya dan 
meracuni kebahagiaannya. Dia 
bertanya-tanya apakah itu juga 
akan mewarnai alam abadinya?  
“Pertemuan terakhirnya dengan 
Heidi telah mengganggu keper-
cayaannya terhadap ketahanan ika-
tan cinta. Kerana jika cinta pergi 
ke suatu tempat setelah kematian, 
adakah kebencian itu juga kekal di 
suatu tempat? Dia memahami, 
dalam kes Heidi, bahawa itu 
adalah sisi lain.

Walaupun selepas kematian, 
adakah kebencian akan mengikuti 
Heidi, merosakkan keabadiannya, 
meretakkan keharmonian, menjadi 
titik gelap dan cahaya? Sejak 
Heidi kembali ke dalam hidupnya, 
Agnes, untuk pertama kalinya, 
benar-benar takut mati. Dia harus 
meyakinkan dirinya bahawa cinta 
daripada orang-orang yang men-
cintainya akan selalu mengel-
ilinginya ... menjauhkannya dari 
kebencian dan keburukan yang 
ditunjukkan Heidi padanya. Dia 
harus mempercayainya; jika tidak 
... yang lain itu tidak dapat ditang-
gung apatah lagi untuk disebut. "

Gabriel Marcel dengan jelas 
menyatakan bahawa mencintai 
seseorang adalah memastikan 
bahawa orang ini tidak akan per-
nah hilang, bahawa dia (selagi 
cinta itu berterusan) tidak akan 
pernah dapat masuk neraka. 
Dengan cinta itu, yang lain 

dihubungkan ("terikat") selalu 
dengan keluarga cinta dan akh-
irnya dengan lingkaran cinta di 
dalam Tuhan. Namun, adakah ini 
benar untuk kebencian? Sekiranya 
seseorang membenci anda, dapat-
kah hal itu menyentuh anda sela-
ma-lamanya dan mencemari seba-
hagian kegembiraan syurga? 
Sekiranya cinta seseorang dapat 
menahan anda selama-lamanya, 
dapatkah kebencian seseorang 
melakukan hal yang sama?

Ini bukan soalan yang mudah. 
Mengikat dan meleraikan, ketika 
Yesus membicarakannya, kedua-
duanya bekerja dengan dua cara, 
dengan kasih dan kebencian. Kita 
membebaskan satu sama lain 
melalui cinta dan saling menyekat 
melalui kebencian. Kita tahu baha-
wa dari pengalaman dan di tempat 

yang terdalam dalam jiwa kita, ada 
hati nurani yang berkata-kata. 
Itulah sebabnya begitu banyak 
orang mencari damai di tempat 
kematian mereka, yang ingin men-
jadi harapan terakhir mereka untuk 
tidak meninggalkan dunia ini 
tanpa perdamaian. Tetapi, kenyata-
an yang menyedihkan, kadang-
kadang kita membiarkan hidup ini 
tidak berdamai, dengan kebencian 
mengikuti kita hingga ke dalam 
kubur. Adakah ia juga mengikuti 
kita ke dalam ke alam kekal? 

Pilihannya di tangan kita. 
Sekiranya kita mahu berhadapan  
kebencian dengan kebencian, itu 
akan mengikuti kita hingga ke 
alam abadi. Sebaliknya, jika kita, 
dari pihak kita, mencari perda-
maian (sebanyak mungkin secara 
praktikal dan eksistensial) maka 
kebencian itu tidak lagi dapat 
mengikat kita; ikatan itu akan 
putus, ia putus dari diri kita. 

Leo Tolstoy pernah berkata: 
Hanya ada satu cara untuk mengh-
entikan kejahatan iaitu melakukan 
kebaikan bagi mengatasi kejahat-
an. Kita melihatnya dalam Yesus. 
Ada yang membencinya, dan dia 
mati seperti itu. Namun, kebencian 
itu kehilangan kekuasaan terha-
dapnya kerana Dia enggan bertin-
dak balas. Sebaliknya, Dia mem-
balas cinta untuk kebencian, 
pemahaman untuk salah faham, 
Dia memberkati mereka yang 
mengutuknya, Dia lemah lembut 
terhadap mereka yang membenci-
Nya, tetap setia meskipun ditolak 
dan mengampuni mereka yang 
membunuh-Nya. Tetapi… itu 

memerlukan kekuatan yang luar 
biasa dan luar biasa.

Gabriel Marcel menegaskan 
(bahawa jika kita mengasihi ses-
eorang, orang itu tidak akan per-
nah hilang), ada peringatan yang 
tersirat, iaitu bahawa yang lain 
tidak dengan rela hati menolak 
cinta kita dan memilih untuk ber-
pindah ke luar darinya. Perkara 
yang sama berlaku untuk keben-
cian. Kebencian orang lain akan 
menahan atau mengikuti kita, teta-
pi kebencian itu hanya akan ber-
tahan jika kita menerimanya, atau 
berhadapan kebencian dengan 
kebencian. 

Kita tidak boleh membuat ses-
eorang berhenti membenci kita, 
tetapi kita boleh menolak untuk 
membencinya dan, dengan ini,  
kebencian kehilangan kekuatannya 
untuk mengikat dan menghukum 
kita. Memang, ini tidak mudah, 
pa s t i nya  t i dak  be r emos i . 
Kebencian cenderung menceng-
kam kita yang sakit dan jahat, 
melumpuhkan kekuatan yang kita 
perlukan untuk melepaskannya. 
Dalam kes itu, masih ada baki kes-
elamatan. Tuhan boleh melakukan 
perkara untuk kita yang tidak 
dapat kita lakukan untuk diri kita 
sendiri.

Oleh itu, pada akhirnya, seperti 
yang dinyatakan oleh Julian dari 
Norwich (dan seperti yang diper-
caya oleh iman kita kepada belas 
kasihan dan pengertian Tuhan) 
semua akan tetap baik, walaupun 
k e b e n c i a n .  —  H a k c i p t a 
Terpelihara 1999-2021 @ Fr Ron 
Rolheiser 

Tritunggal Maha Kudus yang 
kita rayakan hari ini adalah 
merupakan misteri iman 

kita yang tidak akan pernah dapat 
dijelaskan dengan kebijaksanaan 
kita. 

Maka, pada hari Tritunggal 
Maha Kudus ini, kita tidak terlalu 
tumpukan perhatian kita tentang 
misteri Tuhan yang Esa tetapi 
mempunyai tiga persona itu, pun 
bukan ajaran tentang misteri terse-
but. Memang ada umat Kristian 
beranggapan bahawa hari minggu 
Tritunggal Maha Kudus merupak-
an satu-satunya perayaan yang 
merayakan suatu doktrin (ajaran 
Gereja) daripada merayakannya 
sebagai suatu peristiwa yang 
istimewa. 

Anggapan ini bukan hanya 
salah tetapi ia tidak perlu. Sebab, 
mengapa kita harus merayakan 
sesuatu doktrin? Bukankah ban-
yak bentuk doktrin itu hanyalah 
merupakan kulit sesuatu kebena-
ran yang dibuat sedemikian rupa 
yang biasanya merupakan suatu 
usaha untuk tidak menyatakan 
kebenaran sebenar tetapi hanya 

memuaskan hati yang berkepent-
ingan. Apa sebenarnya yang kita 
rayakan adalah persahabatan yang 
intim dan dinamik di antara Tuhan 
dan manusia, melalui tiga persona 
di dalam Tritunggal Maha Kudus 
itu.

Memang sudah terlalu ramai 
ahli falsafah Kristian memberi 
nasihat bahawa tidak perlulah kita 
bersusah-susah berusaha mer-
ungkai rahsia Tritunggal tersebut 
sebab kita tidak akan pernah 
memahaminya dengan sempurna. 
Apa yang penting kita lakukan 
adalah menghidupi semangat 
Tritunggal Maha Kudus tersebut. 
Dengan kata lain, kita menjadi-
kannya sebagai gaya hidup baik 
sebagai seorang peribadi, keluarga 
mahupun sebagai komuniti di 
mana pun kita berada.

Apa yang menarik dalam mis-
teri Tritunggal ini adalah terdapat 
keintiman yang sangat erat di 
antara Bapa, Putera dan Roh 
Kudus sehingga tidak diperlukan 
alat-alat canggih seperti telefon 
bimbit untuk membantu mereka 
supaya dapat berkomunikasi. 

Dengan kata lain, mereka begitu 
rapat dan tidak pernah berpisah, 
bagaikan belangkas.

Kita semua adalah ciptaan 
Tuhan sesuai dengan gambaran 
Tuhan. Oleh yang demikian maka 
patutlah kita mencerminkan 
kehidupan komuniti kita sesuai 
dengan imej, sifat dan fungsi 
Tritunggal tersebut. Tidak kiralah 
sama ada komuniti kita dalam 
bentuk keluarga, komuniti 
Kristian dasar, di pejabat tempat 
kita bekerja atau badan-badan ter-
tentu yang melibatkan pembentu-
kan komuniti, perlulah bersandar 
pada semangat Tritunggal Maha 
Kudus.

Namun apakah selama ini kita 
sudah menampakkan semangat 
Tritunggal ini di dalam komuniti? 
Misalnya apabila kita menyedari 
bahawa keluarga kita adalah gam-
baran keluarga Tuhan, maka ia 
dapat membantu para pasangan 
suami isteri untuk mengatasi pelb-
agai masalah yang mengurangi 
keintiman mereka.

Pasangan suami isteri memang 
banyak  masa lah .  Seper t i 

Tritunggal Maha Kudus, pasangan 
suami isteri, walaupun terdapat 
dua peribadi, tetap satu sebab, 
“Apa yang disatukan oleh Tuhan, 
tidak boleh diceraikan manusia” 
(Mat 19:6). 

Malah yang menjadi misteri 
bagi orang lain, bagi kita, perkah-
winan Kristian itu melibatkan 
peribadi ketiga, iaitu Tritunggal 
Maha Kudus, sebagai tempat 
menimba kekuatan, rujukan dan 
penghiburan pada masa susah 
mahupun ketika di puncak kegem-
biraan.

Semangat kita tidak akan per-
nah berjaya membentuk keluarga 
atau komuniti yang serba sempur-
na, apa lagi menandingi keintiman 
peribadi Tritunggal Maha Kudus 
itu. Tetapi melalui bantuan dan 

dorongan Roh Kudus, kita akan 
tetap berusaha dan berusaha 
sehingga Tuhan sendirilah yang 
menentukannya.

Tritunggal Maha Kudus mung-
kin merupakan teka teki yang 
terselubung di dalam misteri, 
namun terdapat kunci iaitu persa-
habatan, yang mana bukan hanya 
dapat membuka sedikit misteri 
tersebut, tetapi juga dapat mem-
bantu kita untuk mencipta dunia 
yang semakin bersahabat.

Semoga hari Minggu Tritunggal 
Maha Kudus ini memberi kita 
semangat untuk menyatakan iman 
dengan minda, cinta kasih dengan 
hati dan pelayanan dengan tangan 
kita atas nama Bapa, Putera dan 
Roh Kudus. Amin! — santapan 
rohani 

PESTA TRITUNGGAL 
MAHAKUDUS ( B )

 ULANGAN 4:32-34, 39-40;
 2 ROM 8:14-17.

INJIL MATIUS 28:16-20

 Mencerminkan kehidupan Tritunggal dalam keluarga
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Adakah anda 
mempunyai 
persoalan 

agama, Kitab 
Suci atau ajaran 

Gereja?

Hantarkan               
soalan anda ke:

HERALD
5, Jalan 

Robertson, 
50150

Kuala Lumpur
ATAU
Email: 

editor@herald.com.
my 

Tanya
Jawab Soalan: Dalam setiap Ekaristi, paderi selalu meng-

gunakan warna kasula dan stola yang berbeza-beza. 
Sebenarnya apakah yang menjadi dasar pemilihan 
warna ini. Apakah warna ini berkaitan dengan ma-
sa-masa Liturgi? — Anastasia 

Liturgi Gereja yang kita kenal pada masa ini meru-
pakan buah dari sebuah perjalanan sejarah. Pada masa 
awal Gereja, Liturgi yang awal dilakukan oleh Para 
Rasul bersama Jemaat Perdana adalah Perayaan Eka-
risti (Bdk. Kis. 2: 42), kerana  Ekaristi merupakan 
“wasiat” Yesus, ketika merayakan Perjamuan Tera-
khir: “Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu; 
perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku” (Luk. 
22:19). 

Lebih dari itu, perayaan Ekaristi menjadi yang 
utama, kerana Ekaristi merupakan perayaan karya 
keselamatan Kristus (Misteri Paskah) bagi manusia 
(Bdk. SC 6). Malah Ekaristi disebut sebagai sumber 
dan puncak hidup Gereja (Bdk. SC 10).

Sebagai Gereja yang bertumbuh dalam kehidupan 
sejarah dan menghayati Misteri Paskah, perayaan 
Liturgi berkembang seiring dengan perjalanan iman 
umat. 

Gereja merayakan Ekaristi pada hari Minggu, seba-
gai perayaan misteri Paskah itu, hendak memaparkan 
seluruh misteri Kristus, dari penjelmaannya (Masa 
Adven), sampai penantian kedatangan Tuhan den-
gan penuh bahagia (Hari Raya Kristus Raja Semesta 
Alam). 

Sehingga, hadirlah dalam Gereja yang disebut 
sebagai “Tahun Liturgi” (Lih. SC 102). Kehadiran 
Tahun Liturgi ini sesungguhnya lebih tepat disebut 
undangan Gereja bagi umat beriman, supaya menge-
nali kekayaan keutamaan serta pahala Tuhan, ketika 
mengenangkan misteri penebusan Kristus. 

Dua hal yang perlu dijelaskan, iaitu “asal usul 
penggunaan Warna Liturgi dan pendasaran di balik 
warna itu”. 

Pertama, penggunaan Warna Liturgi dapat ditelu-
suri dalam sejarah Gereja. Awalnya, Gereja, menurut 
Sri Paus Benediktus XIV (1675-1758) dalam De Sac-
ro Sacrificio Missae, menggunakan hanya satu Warna 
Liturgi, iaitu warna putih. Kemudian, penggunaan 
Warna Liturgi mulai menjadi ketentuan pada masa 
Kepausan Bapa Suci Inosentius III (1160-1216), yang 
tertuang dalam De Sacro Mysterioaltaris. 

Sri Paus menyatakan, ada empat Warna Liturgi 
pokok: putih, merah, hijau, dan hitam. Warna-warna 
inilah kemudian dalam perjalanan berikutnya hingga 
Konsili Vatikan II, terlebih dalam Pedoman Umum 
Misale Romawi (IGMR), menjadi suatu ketentuan 
Liturgi Gereja Katolik.

Kedua, dasar penggunaan Liturgi dan warnanya 
sebenarnya mengacu kepada misteri yang sedang 
dirayakan dalam Liturgi dan makna kehidupan Kris-
tiani selama Tahun Liturgi (Bdk. IGMR 345).

Dalam Liturgi saat ini, ada enam warna yang 
umum digunakan: putih, merah, hijau, ungu, hitam, 
dan merah muda. 

Putih muncul pada Masa Paskah, Masa Natal dan 
Hari-hari Raya Gereja. Putih digunakan juga dalam 
peringatan Bunda Maria, karena mau menegaskan 
tentang “kemuliaan, kemurniaan, dan sukacita”. Me-
rah digunakan sepanjang tahun, ketika Gereja meray-
akan peristiwa yang berkaitan dengan “kemartiran”, 
dan secara khusus sebagai “lambang api roh Kudus” 
pada Hari Raya Pentakosta, dan pengorbanan Kristus 
pada Minggu Palma dan Jumaat Agung. 

Hijau merupakan warna yang khas pada Masa 
Biasa, sebagai tanda harapan iman umat. Ungu di-
pakai pada Masa Adven dan Masa Pra-Paskah, yang 
hendak menegaskan saat penantian, pengharapan, 
dan pertobatan umat; juga digunakan pada upacara 
pemakanan. 

Hitam dipakai sebagai lambang perkabungan teru-
tama dalam upacara pemakaman. Merah muda meru-
pakan warna khusus untuk Minggu III Adven (Gaud-
ete) dan Minggu keempat Pra-Paskah. 

Namun, hal utama dan mendasar dalam Liturgi 
adalah “Kehadiran Kristus”. Kekayaan Liturgi, ter-
masuk dengan Tahun Liturgi, lingkaran perayaan, pa-
kaian, simbol, serta warna-warna di dalamnya selalu 
berfokus pada Kristus. Maksudnya, semua bentuk 
dalam Liturgi adalah menghadirkan Kristus kepada 
umat beriman karena “Kristus selalu mendampingi 
Gereja-Nya terutama dalam kegiatan-kegiatan litur-
gi” (SC 7). — Fr  Yohanes Benny Suwito, Institut 
Teologi Yohanes Maria Vianney Surabaya, hidup-
katolik.com 

Mengapa ada warna berbeza dalam Liturgi? 
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SANDAKAN: “Laman web boleh 
direka, tetapi ia tidak berguna jika 
tidak ada berita dan tidak dikemas 
kini,” ujar Uskup Julius Dusin Gi-
tom semasa melancarkan laman 
web Keuskupan Sandakan yang 
baharu pada 15 Mei 2021.

Pelancaran itu adalah sempena 
sambutan Hari Komunikasi Sedu-
nia ke-55. 

Uskup Julius menyatakan ba-
hawa merayakan Hari Komunikasi 
Sedunia adalah satu rahmat. Beliau 
juga menjelaskan tema Hari Ko-
munikasi Sedunia pada tahun ini 
iaitu, “Mari dan Lihatlah” (Yoh 
1:46): Berkomunikasi dengan 
Menemui Orang-orang Ke Mana 
dan di Mana Mereka berada.

Sebelum Yesus naik ke syurga, 
Dia telah menyampaikan amanat 
terakhirnya kepada para murid iai-
tu memberitakan khabar baik dan 
menjadikan semua bangsa menjadi 
murid-murid-Nya. 

“Sebagai sahutan kepada amanat 
Yesus pada hari ini,” Uskup Julius 

menyatakan bahawa “kita mesti 
menggunakan semua alat komuni-
kasi, seperti Internet, yang merupa-
kan platform penting penginjilan, 
khususnya dalam dunia moden 
sekarang.”

“Laman web Keuskupan Sanda-
kan yang baharu dilancarkan juga 
akan membolehkan gereja ber-
hubung secara digital dengan selu-

ruh dunia.”
Uskup Julius juga menyampai-

kan beberapa pesan yang dipetik 
dari pesan Sri Paus Fransiskus pada 
Hari Komunikasi Sedunia ke-55: -

“Mari dan lihat” adalah kaedah 
paling mudah untuk mengetahui 
suatu situasi, ini adalah ujian yang 
paling jujur pada setiap mesej, ker-
ana, untuk mengetahui, kita perlu 

bertemu, untuk membiarkan orang 
berbicara kepada kita, membiarkan 
seseorang menyampaikan kesak-
siannya kepada kita. 

Internet, melalui pelbagai ap-
likasi media, mampu menembusi 
sempadan. Memberi laporan, ke-
saksian, perkongsian dan meng-
hubungkan semua orang. Berkat 
kecanggihan teknologi maklumat, 

manusia berpeluang melaporkan 
apa yang kita lihat,  apa yang ber-
laku di depan mata kami, dan un-
tuk mengongsikan maklumat ini 
dengan orang lain.

Dalam pada itu, di tengah-ten-
gah kebaikan Internet, risiko berita 
palsu juga mudah tersebar. Uskup 
Julius meminta umat agar ber-
tangggungjawab untuk mengenal 
pasti berita benar serta tidak me-
nyebar luas berita palsu. 

“Kita semua harus menjadi sak-
si kebenaran, pergi, melihat, dan 
berkongsi.” jelasnya. 

Pada akhir homilinya, Uskup Ju-
lius mengucapkan terima kasih ke-
pada semua umat yang hadir men-
yaksikan pelancaran Laman Web 
Keuskupan Sandakan dan pasukan 
teknikal atas usaha mereka dalam 
mewujudkan Laman Web. Prela-
tus itu menggesa semua umat dari 
semua paroki, untuk berkongsi 
pandangan dan berita agar laman 
web Keuskupan Sandakan sentiasa 
dikemas kini. 

Keuskupan Sandakan lancar 
laman web terbaharu 

56 bayi dibaptis di Paroki KSFX, Keningau
KENINGAU: Ibu-bapa dan pen-
anggung mempunyai tanggung-
jawab terhadap bayi yang dibap-
tis agar membesar dalam iman 
kepada Yesus Kristus tegas Fr. 
Lazarus Uhin semasa memimpin 
Misa Kudus Pembaptisan Bayi di 
Dataran Keuskupan Keningau.

Seramai 56 bayi dibaptis kali 
ini, yang berumur tujuh tahun ke 
bawah dan khusus untuk Paroki 
Keningau.

“Secara manusiawi, bayi yang 
dibaptis seakan-akan dipaksa un-

tuk dibaptis. Namun kerana kes-
edaran ibu-bapa pentingnya pem-
baptisan maka hari ini mereka 
berada disini.

Oleh kerana mereka masih 
lagi bayi, ibu-bapa mempunyai 
tanggungjawab untuk mendidik 
anak-anak agar mereka mem-
besar dalam iman kepada Yesus 
Kristus,”tegas Fr.Lazarus. Para 
penanggung juga mempunyai 
peranan untuk membantu ibu-ba-
pa memberi pengertian mengapa 
pentingnya pembaptisan kepada 

anak-anak apabila mereka mem-
besar kelak.

“Hari ini Hari Pentakosta, 
anak-anak yang dibaptis akan 
menerima Roh Tuhan sehingga 
dosa asal mereka dihapuskan. 
Bukan itu sahaja, anak-anak itu 
akan menjadi komuniti Katolik 
sejagat”, tambah Fr.Lazarus me-
nutup homilinya.

Semoga bayi yang menerima 
pembaptisan membesar di dalam 
iman kepada Yesus Kristus — 
Juanis bin Marcus
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Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik,

Apa khabar? Pada hari ini kita 
merayakan Hari Raya Tritunggal 
Mahakudus. Tritunggal dari bahasa 
Latin Trinitas.
Adik-adik, mungkin adik-adik 

pernah mendengar ada rakan-ra-
kan kita yang mengatakan orang 
Kristian menyembah tiga tuhan.

Ini sama sekali tidak benar. Tu-
han yang kita imani itu adalah Satu 
dan Esa. Walaupun Dia mempunyai 
tiga peribadi yang berbeza iaitu 
Bapa, Putera dan Roh Kudus, Ia 
tetap Satu Tuhan.
Peribadi-peribadi Ilahi yang kita 

sapa sebagai Bapa, Putera dan Roh 
Kudus inilah yang selalu kita sebut 
ketika membuat tanda salib seba-

gai tanda kemenangan kita. 
Adik-adik, dalam kita merayakan 

Hari Raya Tritunggal Mahakudus 
mari kita sama-sama menginga-
ti bahawa kita menyembah Tuhan 
yang penuh dengan persekutuan 
kasih dan saling berbahagi.
Tuhan  Tritunggal Mahakudus, 

Bapa, Putera dan Roh Kudus ada-
lah satu komuniti, satu kesatuan. 

Inilah dasar persekutuan bagi kita, 
umat yang percaya.
Selain itu, Tuhan Tritunggal Ma-

hakudus adalah kasih yang sem-
purna.  Tidak ada kasih lain yang 
sempurna seperti kasih Tuhan Tri-
tunggal Mahakudus! 

Salam sayang
Auntie Melly 

Tuliskan doa 
Kemuliaan pada 
ruangan yang 
disediakan bagi 
memuliakan Tuhan 
Tritunggal 
kita! 

Supaya mereka semua menjadi satu 
sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam 
Aku dan Aku di dalam Engkau, agar 
mereka juga di dalam Kita, supaya dunia 
percaya, bahawa Engkaulah yang telah 
mengutus Aku (Yoh 17:21).

Kejatuhan Kota Yeriko (Yosua 5:13-6:27)
Cari objek-objek yang tersembunyi pada gambar di bawah: 
kek hari jadi, bola sepak, ikan, magnet, bulan, benang dan 
jarum, lencana sherif, siput babi, stokin, sudu dan bintang. 

Pesta Tritunggal Mahakudus
30 Mei 2021 
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PULAU PINANG: Setelah lama me-
nanti, akhirnya Keuskupan Pulau 
Pinang berjaga mengadakan Hari 
Kampus Keuskupan (PDCSD) buat 
julung-julung kalinya.

Diilhamkan oleh dokumen Bapa 
Suci Paus Fransiskus untuk kaum 
muda, Christus Vivit (Kristus Hidup), 
PDCSD dilancarkan pada Oktober 
2019 dan dijadualkan untuk dilang-
sungkan pad Mei 2020.

Disebabkan penularan Covid-19, 
perhimpunan ini terpaksa dibatal-
kan. Setelah beberapa siri kawalan 
pergerakan, Father Simon Anand ber-
sama Jawatankuasa Penganjur Utama 
(MOC) mencari alternatif lain bagi 
agar kaum muda dapat bergabung un-
tuk memantapkan iman mereka. 

Oleh itu, ‘Christ is Alive 2021’ (CIA 
2021) disiarkan secara maya bermula 
30 April hingga 2 Mei 2021. Program 
atas talian ini membolehkan pelajar 
lebih dari 35 kampus di dalam dan 
luar Keuskupan Pulau Pinang dan ada 
beberapa peserta dari Singapura, ber-
sua di alam maya untuk menyegarkan 
iman mereka. 

 Sepanjang PDCSD, para peserta me-
muat naik dan berkongsi pengalaman 
iman mereka melalui aplikasi Padlet.

Progam CIA 2021 ini diisi Misa Ku-
dus, ceramah, sharing, pujian dan pe-
nyembahan, persembahan pentas dan 
doa. 

Pada hari pertama, CIA 2021 diraya-
kan dengan Misa Kudus atas talian 
dari Basilika Minor St Anne, Bukit 
Mertajam. Perayaan Ekaristi ini dip-
impin oleh Uskup Sebastian Francis.  

Di dalam homilinya, Uskup Sebas-
tian mengajak orang muda, tanpa ber-
tangguh atau menunda-nunda, untuk 
memasuki pintu kehidupan baharu 
dengan hati terbuka bagi mengalami 
kehidupan baharu mereka melalui 
Roh Kudus.  

Uskup Sebastian mengatakan ba-
hawa kebangkitan Tuhan adalah aksi 
nyata Tuhan yang paling agung.  

Uskup Sebastian juga memberi se-
mangat kepada kaum muda bahawa 
hidup ini penuh cabaran namun seba-
gai umat Katolik, "Kita adalah orang-

orang yang mempunyai harapan ker-
ana Kristus Hidup!”

Salah satu pengisian CIA 2021 ialah 
sesi ceramah bertajuk "Harapan" yang 
disampaikan oleh Sdri Nancy Nelly 
Joneh dari Keuskupan Keningau.

Sdri Nancy menceritakan perjala-
nannya dari sebuah pekan kecil di 
Sabah ke Semenanjung Malaysia dari 
tahun 2002 hingga 2007 di mana dia 
menghadapi banyak cabaran ketika 
bekerja di Perak. Namun cabaran-
cabaran getir itu telah menguatkan-
nya dan merupakan persiapan Tuhan 
untuk beliau bagi memikul tanggung-
jawab yang lebih besar di kemudian 
hari. Kini Nancy merupakan Pengeru-
si Majlis Pastoral Katedral St Francis 
Xavier, Keningau dan penyampai ra-
dio digital Katolik pertama Keusku-
pan Keningau, Kekitaan FM.

Nancy juga menyampaikan pesan 
Ketua Keuskupan Keningau, Uskup 
Cornelius Piong kepada para peserta 
CIA 2021, "Kaum muda, berbanggalah 
dengan identiti anda sebagai pengikut 
Kristus, bahawa anda adalah milik 
Kristus. Semoga anda komited un-
tuk bersaksi bagi Dia, dalam pelbagai 
cabaran dan percaya bahawa Yesus 

adalah destinasi hidup kita kerana 
Dialah Tuhan, Hidup dan Kebenaran 
bagi kita untuk sampai ke rumah Bapa 
di syurga."  

Salah satu penceramah jem-
putan dalam CIA 2021, Dr Balan 
Rathakrishnan, Profesor Bersekutu  
dari UMS mengatakan kerana pande-
mik, ramai belia mengalami tekanan 
dan kegelisahan. Selain itu, ramai juga 
yang sangat merindui keluarga mere-
ka di kampung halaman dan mengha-
dapi tekanan peperiksaan.

Bagi mengatasi tekanan, Dr Balan 
menasihati orang muda untuk: 

1. Mempunyai fikiran positif — se-
lalu fikir saya boleh mengendalikan, 
saya boleh menjadi yang terbaik, dll.
2. Buang pemikiran negatif — kerana 
ia boleh menghancurkan keyakinan.
3. Buangkan pemikiran yang sia-sia 
- jangan buang masa memikirkan ke-
jadian semalam kerana kita tidak da-
pat mengubah apa yang telah berlaku.
Dr Balan juga mendorong orang 

muda untuk selalu memeriksa, me-
nilai dan mendengar fikiran mereka; 
mendapatkan pertolongan apabila 
memerlukan; kekal tenang; bertenang 
dan fokus semula; dapatkan sokon-

gan daripada orang lain; cekap dalam 
memulihkan keberkesanan, yakin diri 
dan berharap; dan kekal cergas mela-
lui latihan fizikal.

Salah seorang peserta, Nicholas, 
berkongsi pengalamannya dalam 
mengatasi tekanan ialah dengan per-
caya kepada Tuhan, memahami diri 
kita sendiri dan orang-orang di seke-
liling kita serta menyedari salah atau 
betul dalam perkara-perkara yang 
telah kita lakukan, belajar menerima 
kelemahan diri dan meneruskan ke-
hidupan.

Kemuncak CIA 2021 ialah upacara 
pengutusan para peserta untuk men-
jadi pengikut Kristus yang disiarkan 
secara langsung dari Gereja Sacred 
Heart, Pulau Pinang.

Peserta, di tempat masing-masing, 
memegang lilin bernyala sebagai tan-
da kehadiran Yesus yang berterusan 
di tengah-tengah kita.

Bagi Fr Simon Anand, MOC, para 
sukarelawan dan peserta, acara ini 
telah menjadi mercu tanda tanpa sem-
padan, melalui media, para peserta 
dapat bersua, merayakan kesatuan 
dan persahabatan, dan saling mengin-
gatkan bahawa Kristus Hidup!

Kristus Hidup 2021: 
Menyegarkan! 
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Roh Kudus mengubah hati, 
mendorong keberanian untuk bersaksi
VATIKAN: Pada hari Minggu Pen-
takosta, Sri Paus Fransiskus menga-
jak umat beriman untuk membuka 
hati mereka kepada Roh Kudus dan 
pergi ke dunia dengan keberanian, 
harapan dan iman untuk bersaksi 
tentang kasih Yesus Kristus yang 
Bangkit.

Berbicara kepada para penziarah 
yang berkumpul di Dataran  Santo 
Petrus untuk doa Regina Coeli, 23 
Mei, Sri Paus merenungkan buku 
Kisah Para Rasul yang mencerita-
kan apa yang terjadi di Yerusalem, 
50 hari setelah Paskah Yesus.

Bapa Suci mengatakan bahawa 
para murid berkumpul di Ruang 
Atas, dan Perawan Maria bersama 
mereka. Mereka telah diberitahu 
oleh Tuhan Yang Bangkit untuk 
tetap tinggal di dalam kota sehing-
ga mereka menerima karunia Roh 
dari tempat tinggi.”

Menurut Sri Paus, “ini terung-

kap dengan ‘suara’ yang tiba-tiba 
mereka dengar datang dari syurga, 
seperti ‘hembusan angin kencang’ 
yang memenuhi rumah tempat 
mereka berada.” 

“Ini”,  jelas Sri Paus, “meng-
gambarkan pengalaman nyata juga 
simbolik serta mengungkapkan 
bahawa Roh Kudus seperti angin 
yang kuat dan mengalir bebas. Dia 
tidak dapat dikendalikan, dihenti-
kan, atau diukur; arahnya juga tidak 
dapat diramalkan.”

"Roh Kudus, tidak dapat difaha-
mi dalam tuntutan manusiawi kita, 
dalam metode dan prasangka kita. 

“Roh berasal dari Bapa dan dari 
Putera-Nya Yesus Kristus dan me-
nyembur ke atas Gereja, ke atas 
kita masing-masing, dan memberi-
kan kehidupan pada fikiran dan hati 
kita. Seperti yang dinyatakan dalam 
Kredo: dia adalah ‘Tuhan, pemberi 
kehidupan’.”

Sri Paus selanjutnya menjelas-
kan, pada hari Pentakosta, murid-
murid Yesus masih bingung dan ta-
kut, dan tidak memiliki keberanian 
untuk keluar ke tempat terbuka. 

“Kita juga, kadang-kadang, lebih 
memilih tetap berada dalam zon 
selesa. Tetapi Tuhan tahu cara men-
jangkau kita dan membuka pintu 
untuk hati kita. Dia mengirimkan 
kepada kita Roh Kudus yang me-
nyelimuti kita dan mengalahkan 
semua keraguan kita, Roh Kudus 
ada pada awal perjalanan iman, 
hadir sepanjang jalan, memberi 
keselamatan Pentakosta adalah hari 
lahir Gereja. 

“Dan setelah menerima Roh Ku-
dus, mereka tidak lagi seperti se-
belumnya, “sebaliknya keluar dan 
mulai mewartakan bahawa Yesus 
telah bangkit, Dia adalah Tuhan, 
dengan cara yang membuat setiap 
orang memahaminya dalam atau 

bahasanya sendiri.”
Sri Paus mengatakan, Roh Ku-

dus mengubah hati dan mem-
perluas pandangan para murid 
serta mendorong mereka “untuk 
mengkomunikasikan kepada se-

mua orang karya-karya Tuhan 
yang agung dan tak terbatas. Roh 
Kudus,“menempatkan orang ber-
beza dalam komunikasi, dan men-
capai kesatuan serta kesejagatan 
Gereja.” — media Vatikan 

Sinode Para Uskup akan dimulai dari keuskupan
VATIKAN: “Saling mendengar-
kan; dan semua mendengarkan Roh 
Kudus.” Sinode Para Uskup yang 
dijadualkan berlangsung pada Ok-
tober 2023, tidak hanya akan diray-
akan di Vatikan tetapi juga di setiap 
Gereja partikular di lima benua. 

Sekretariat Agung Sinode Para 
Uskup mengumumkan rencana 
program sinode baharu pada 21 
Mei dalam sebuah dokumen yang 
dipersetujui oleh Bapa Suci.

“Keseluruhan proses sinode itu 
hanya dapat benar-benar ada jika 
gereja-gereja lokal dan keterli-
batan lembaga-lembaga gerejawi 
lain, seperti, Sinode Gereja-Gereja 

Katolik Timur, Dewan-Dewan dan 
Konferensi para Uskup.”

Semasa memperingati ulang ta-
hun 50 tahun pembentukan Sinode 
Para Uskup yang lepas, Sri Paus 
Fransiskus mengungkapkan ke-
inginannya untuk berjalan bersama 

bagi “awam, para imam, Uskup 
Roma.” 

Langkah sinode itu akan dimu-
lakan di Vatikan, di hadapan Sri 
Paus, 9 dan 10 Oktober 2021 den-
gan waktu perjumpaan dan refleksi, 
momen doa dan perayaan Ekaristi. 

Gereja-Gereja partikular akan 
memulakan program mereka pada 
17 Oktober, di bawah kepemimpi-
nan uskup diosesan.

Sebelum Oktober 2021, setiap 
uskup akan melantik seorang wakil 
keuskupan sebagai rujukan dan 

penghubung dengan Konferensi 
para Uskup. 

Ini akan diikuti dengan sintesis 
oleh para uskup tempatan semasa 
tempoh pencermatan, yang akan 
dikirim ke Sekretariat Pertemuan 
Pra-Sinode. 

Tahap pertama ini akan selesai 
April 2022. Setelah bahan diper-
oleh, Instrumentum laboris pertama 
akan disusun, yang akan diterbitkan 
dan dikirim ke Gereja-Gereja par-
tikular pada September 2022 yang 
menandakan bermulanya fasa ked-
ua, kontinental, yang dijadualkan 
berlangsung dari September 2022 
hingga Mac 2023. – media Vatikan

Kardinal Bo ungkap kesedihan atas 
serangan terhadap gereja
YANGON: Kardinal Charles 
Maung Bo, pegawai tertinggi Ger-
eja Katolik Myanmar, mengung-
kapkan ‘kesedihan dan rasa sakit 
yang luar biasa’ atas serangan ter-
hadap gereja-gereja di negara itu 
pada minggu ini yang mengakibat-
kan kematian warga sivil. 

"Kami sangat sedih atas seran-
gan terhadap warga sivil yang tidak 
berdosa. Mereka sedang mencari 
perlindungan di Gereja Hati Kudus 
tetapi diserang dan dianiaya,” kata 
Kardinal Bo, yang juga presiden 
Federasi Konferensi para Uskup 
Asia.

“Ini harus dihentikan,” kata Kar-
dinal Bo dalam pernyataan yang 
dikirim ke LiCAS.news pada 25 
Mei. “Masyarakat kita miskin, 
COVID-19 merampas mata pen-
carian mereka, jutaan orang ter-
ancam kelaparan, gelombang lain 
COVID-19 adalah nyata. Konflik 
adalah anomali yang kejam saat 
ini,” kata Kardinal Bo

Pada Isnin lalu  mengatakan 
tentera Myanmar menyerang desa 
Kayanthayar dekat Loikaw di My-
anmar Timur, menyebabkan empat 

kematian dan beberapa orang lain 
cedera 23 Mei.

Pasukan pemerintah menyerang 
desa, termasuk gereja Katolik, yang 
disyaki menjadi tempat persembu-
nyian para penunjuk perasaan. 

Gereja Hati Kudus di Phekon 
juga dilaporkan rosak akibat bedi-
lan mortir.

“Tindakan kekerasan, termasuk 
penembakan terus menerus, meng-
gunakan senjata berat terhadap 
kumpulan yang sebahagian besarn-
ya adalah wanita dan kanak-kanak  
mengakibatkan kematian tragis 
empat orang warga sivil dan lapan 
orang lagi cedera,” kata Kardinal 
Bo. 

Kardinal Bo juga mengatakan 
ramai orang teraniaya tidak mem-
punyai makanan dan ubat-ubatan 
yang diperlukan kerana tidak ada 
cara untuk menjangkau mereka. Ini 
adalah tragedi kemanusiaan yang 
hebat,” katanya.

Gereja Katolik di desa Kayan 
Tharyar, tujuh kilometer dari ibu 
kota Kayah, Myanmar, hancur aki-
bat ditembak peluru artileri pada 
23 Mei 2021. 

Kardinal Bo menekankan baha-
wa tempat ibadah adalah hak milik 
budaya sesebuah komuniti, dilind-
ungi oleh protokol internasional, 
dan ini dilindungi semasa konflik 
melalui konvensi internasional.

ROMA: Sri Paus Fransiskus men-
gunjungi stesen Radio Takhta Suci 
iaitu Radio Vatikan, dan surat khabar 
harian Vatikan,  L’Osservatore Ro-
mano pada 24 Mei lalu. 

Kunjungan itu bersempena ulang 
tahun kesembilan Radio Vatikan dan 
ulang tahun ke-160, L’Osservatore 
Romano. Ini adalah kunjungan per-
tama Sri Paus Fransiskus ke radio 
itu.

Radio Vatikan dan  L’Osservatore 
Romano adalah sebahagian dari Di-
kasteri Komunikasi Takhta Suci. 

Dikasteri itu juga memiliki Pusat 
Televisyen Vatikan, Rumah Penerbi-
tan Vatikan, Pejabat Akhbar Takhta 
Suci, Layanan Fotografi, Layanan 
Internet Vatikan dan Percetakan Va-
tikan.

Dalam kunjungan selama satu jam 
itu, Sri Paus, yang diiringi  Prefek 

Dikasteri Komunikasi Paolo Ruffini 
bertemu para wartawan Radio Vati-
kan, dan kakitangan lain. 

Dalam kunjungan ke pejabat 
L’Osservatore Romano, Sri Paus 
bertemu beberapa jurnalis akhbar 
tersebut. 

Bapa Suci juga dipersembahkan 
beberapa edisi harian akhbar terse-
but dalam pelbagai bahasa. Prelatus 
itu juga ke pejabat multimedia Ra-
dio Vatikan. 

Sangti Papa kemudiannya ke 
chapel dan menghabiskan beberapa 
saat dalam doa. 

Uskup Roma itu turut meluang-
kan waktu untuk “siaran langsung” 
di “Radio Vaticana Italia” dan ber-
bual singkat dengan beberapa jur-
nalis tentang menjangkau sebanyak 
mungkin pendengar dan pembaca. 
— media Vatikan 

Sri Paus dorong jurnalis 
selalu beritakan kebenaran



Merawat bumi, sebahagian misi kita 
sebagai orang yang telah dibaptis
TAKHTA SUCI: Kardinal Luis 
Antonio Tagle, Prefek Kongre-
gasi Evangelisasi Bangsa-Bangsa, 
mendesak umat beriman untuk 
terus ‘merawat rumah kita bersa-
ma’ sebagai sebahagian dari misi 
orang yang telah dibaptis.

Beliau mengatakan bahawa 
setiap orang yang dibaptis telah 
menerima karunia dari Roh Kudus 
yang harus dikembangkan dengan 
mengambil bahagian dalam misi 
itu sendiri, salah satunya adalah 
merawat bumi.

Kardinal berasal dari Filipina 
itu menghadiri pertemuan doa di 
Roma pada hari Minggu Pentako-
sta, 23 Mei, juga merayakan hari 
terakhir perayaan Laudato si yang 
berlangsung selama setahun.

Gereja Katolik menyambut ul-
ang tahun ensiklik Sri Paus Fran-
siskus tentang alam ciptaan Tuhan 
yang keenam pada 24 Mei.

Dalam ucapannya, Kardinal 
Tagle mengatakan bahawa pada 
hari Pentakosta “kita tahu bahawa 
Kristus yang Bangkit terus ber-
sama kita”.

Setiap orang diundang untuk 
“menjadi saksi kebenaran-Nya 
bagi dunia, terutama semasa pan-
demik dan untuk menyedari baha-
wa Yesus menyertai kita, seperti 
yang Dia lakukan dengan murid-
muridnya.

Kardinal Tagle mengatakan 
“misi” adalah panggilan seumur 
hidup, sebuah proklamasi sepan-
jang masa, dan sarana untuk 
menemani orang lain.

Pada kesempatan yang sama, Sri 
Paus Fransiskus mendesak umat 

beriman untuk terus mendengar-
kan “jeritan bumi dan tangisan 
orang miskin”.

“Ini adalah perjalanan yang 
harus kita lanjutkan bersama, 
mendengarkan tangisan bumi dan 
orang miskin,” katanya.

Ulang tahun Laudato Si' selama 
setahun menyatakan  inisiatif Ger-
eja di seluruh dunia yang mene-
kankan pertobatan ekologi.

Perayaan ini bertujuan untuk 
mengundang orang ramai di seu-
ruh dunia untuk bekerja sama se-
bagai alat Tuhan untuk memeliha-
ra ciptaan, masing-masing sesuai 
dengan budaya, pengalaman, ket-
erlibatan, dan bakatnya masing-
masing.

Sri Paus Fransiskus mengu-
mumkan bahawa ‘kursus selama 
tujuh tahun” itu akan segera dimu-
lakan bagi membimbing semua 
orang untuk mengadopsi gaya 
hidup yang berkelanjutan.

Program itu akan mencakupi 

projek dan acara yang dapat diser-
tai oleh komuniti gereja lokal dan 
kumpulan masyarakat sivil. 

Pada tahun lalu, Vatikan telah 
mengeluarkan dokumen sete-
bal 200 halaman yang bertujuan 
memberi inspirasi dan  membimb-
ing umat Kristian mengambil tin-
dakan atas panggilan Gereja untuk 
mempromosikan ekologi integral 
dan memelihara keutuhan ciptaan.

Dokumen berjudul “Dalam 
Perjalanan untuk Merawat Ru-
mah Bersama” membimbing 
masyarakat tentang cara melaku-
kan tugas peribadi untuk menca-
pai tindakan konkrit, seperti diet, 
kitar semula dan divestasi sumber 
energi kotor. 

Ensiklik Laudato Si' Paus Fran-
siskus, sejak diterbitkan enam ta-
hun lalu, telah menjadi inspirasi 
bagi komuniti Katolik di seluruh 
dunia untuk bekerja melawan kri-
sis ekologi dan darurat iklim. — 
media Vatikan
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Sri Paus kecam sifat 
‘predator’ ke atas bumi 
VATIKAN: Sri Paus Fransis-
kus mendesak agar ‘pendekatan 
ekologi baharu” segera diambil 
demi kelestarian alam ciptaan Tu-
han dan mengecam “sikap preda-
tor” yang dimiliki manusia terha-
dap bumi ini.

Dalam pesan video pada 25 Mei 
lalu, Sri Paus menyeru agar pe-
mikiran yang “membuat kita mer-
asa bahawa kita adalah penguasa 
planet ini dan sumber dayanya” – 
segera diakhiri. 

Bapa Suci mengatakan sikap 
seperti itu “memberi kita we-
wenang untuk menggunakan sa-
rana yang telah Tuhan berikan 
kepada kita secara tidak bertang-
gung jawab”.

Vatikan melancarkan Platform 
Aksi Laudato Si' yang baharu  
pada 25 Mei untuk merayakan be-
rakhirnya perayaan Tahun Lauda-
to si’

Bapa Suci mengingatkan umat 
beriman akan panggilan “untuk 
menjaga bumi, yang merupakan 
rumah kita bersama,” dalam en-
sikliknya tentang alam sekitar, 
Laudato Si’  yang diterbitkan ta-
hun 2015.

Pada musim pandemik, telah 
mengungkapkan dengan jelas, 
“jeritan alam dan tangisan orang 
miskin yang sangat menderita ker-
ana kesan pandemik.” 

Bapa Suci menekankan kembali 
bahawa “semuanya saling ber-
hubungan dan saling bergantung, 
dan kesihatan kita tidak terlepas 
dari kesihatan alam sekitar tempat 
kita tinggal.”

Paus Fransiskus mengatakan 
pendekatan ekologi baru diper-
lukan untuk “mengubah cara kita 
tinggal di dunia, gaya hidup kita, 

hubungan kita dengan sumber 
daya bumi, dan secara umum, cara 
kita memandang manusia dan cara 
menjalani kehidupan.”

Bapa Suci memperbaharui seru-
annya untuk “merawat ibu bumi” 
dan untuk “mengatasi godaan kee-
goisan yang menjadikan kita pe-
mangsa sumber daya bumi. 

“Mari kita menumbuhkan rasa 
hormat terhadap anugerah bumi 
dan ciptaan. Mari kita ciptakan 
gaya hidup dan masyarakat yang 
akhirnya ramah alam sekitar,” ujar 
Fransiskus. — media Vatikan

Kedua-dua orang kudus ini 
namanya dicantumkan dalam 

Doa Syukur Agung Pertama Misa 
Kudus. Mereka secara luas dihor-
mati dan dimohon bantuan doanya 
oleh umat Kristiani perdana. Pesta 
kedua-dua martir ini tertera dalam 
kalender para kudus Roma oleh 
Sri Paus Vigilius pada tahun 555.

Marselinus adalah seorang pa-
deri dan Petrus melayani Marseli-
nus dalam pelayanan sang imam. 
Kedua-duanya amat gagah berani 
dalam mempraktikkan iman Kris-
tian mereka. 

Mereka melayani komunit Kris-
tian dengan pengorbanan diri yang 
besar. Pada masa penganiayaan 
oleh Diocletian, rami umat Kris-
tian telah dibunuh. 

Ini termasuklah kedua-dua 
orang kudus yang disenaraikan se-
bagai menerima hukuman penggal 
kepala. Lebih kejam lagi, sebelum 
dibunuh, mereka dipaksa untuk 
menggali liang kubur mereka 
sendiri. 

Mereka dibawa ke sebuah lokasi 
rahsia untuk melaksanakan tugas 
berat tersebut. Lokasi itu adalah 
sebuah hutan yang disebut Silva 
Nigra. Hanya beberapa ketika, ba-
harulah kubur mereka ditemui di 
tempat terpencil tersebut. 

Pembunuh upahan yang mem-
bunuh mereka akhirnya telah 
bertobat dan menjadi seorang 
Kristian. Orang inilah yang meng-
hantar umat Kristiani mengambil 

sisa-sisa jenazah kedu-dua orang 
kudus itu, yang kemudian di-
makamkan kembali dalam kata-
komba St Tiberius. 

Sri Paus Gregorius IV men-
girimkan sebahagian dari relik 
mereka ke Frankfurt, Jerman pada 
tahun 827. Sri Paus yakin bahawa 
relikui kedua orang martir ini akan 
mendatangkan berkat bagi Gereja 
di negara itu.

Yesus menyerahkan hidup-Nya 
bagi kita. Kita pun sepatutnya 

menyerahkan hidup kita bagi Dia. 
Tuhan, apakah ada sesuatu yang 

dapat aku lakukan bagi-Mu 
pada hari ini?

SHANGHAI: Selepas 
Regina Caeli, 23 Mei, 
Paus Fransiskus me-
nyebut Hari Doa Se-
dunia untuk Cina. 24 
Mei adalah hari raya 
Maria, Pertolongan 
Umat Kristian, teru-
tama yang dihormati di 
China.

Maria adalah pelind-
ung negara itu. Sejak 
2007, dengan surat 
Benediktus XVI ke-
pada umat beriman di 
China, hari pestanya 
menjadi Hari Doa Sedunia untuk 
Gereja di China. 

Pada tahun ini, pesta itu bertepa-
tan dengan hari raya Maria, Bonda 
Gereja, yang dirayakan setiap Isnin 
selepas  Pentakosta. Saat, basilika 
di Shanghai menyambut banyak 
orang, tidak hanya dari China tetapi 
negara lain seluruh dunia. Sri Paus 
mengatakan devosi China kepada 
Bonda Maria pada Minggu Pen-
takosta, setelah Regina Caeli. Sri 
Paus mendorong semua orang un-
tuk ikut berdoa bagi umat Kristian 
China, “saudara dan saudari kita 
yang terkasih.” 

Sangti Papa mengatakan, “Pada 
24 Mei, umat Katolik di China mer-
ayakan Pesta Santa Perawan Maria, 
Pertolongan Umat Kristian dan-

Pelindung syurgawi 
negara besar mereka. 
Bonda Tuhan dan Bon-
da Gereja dihormati 
dengan devosi khu-
sus di Tempat Ziarah 
Sheshan di Shanghai, 
dan keluarga Kristian 
memohon bantuan ke-
padanya pada saat per-
cubaan  dan harapan 
kehidupan sehari-hari. 

Betapa baik dan 
pentingnya kalau ang-
gota keluarga dan ko-
muniti Kristian semak-

in bersatu dalam kasih dan iman! 
Dengan cara ini, orang tua dan 

anak-anak, datuk-nenek dan cucu, 
gembala dan umat dapat mengikuti 
teladan murid-murid pertama yang 
berdoa bersama Maria semasa me-
nantikan Roh Kudus. 

Maka, saya ajak kalian menem-
ani dengan doa umat Kristian di 
China, saudara dan saudari kita 
terkasih, yang saya peluk di kedala-
man hati saya.

Semoga Roh Kudus, pelaku 
utama misi Gereja di dunia, mem-
bimbing dan membantu mereka 
menjadi pembawa pesan bahagia, 
saksi-saksi kebaikan dan amal 
kasih, serta pembangun keadilan 
dan perdamaian di negara mereka.” 
– media Vatikan 

Pada pesta Maria di China, Bapa 
Suci ungkap kedekatan melalui doa 
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Webinar tentang keluarga: 
Kebersamaan dalam suka dan duka 
KUALA LUMPUR: Sempena hari 
keluarga antarabangsa,  Komisi 
Kehidupan Keluarga Keuskupan 
Agung Kuala Lumpur telah men-
ganjurkan webinar bertajuk, Hidup 
dan Memberi dalam Kehidupan 
Keluarga: Kebersamaan dalam 
keadaan baik dan tidak baik (suka 
dan duka).

Webinar yang disiarkan secara 
langsung ini dikendalikan oleh pa-
sangan suami isteri, Monica dan 
Ricky. Program webinar dalam Ba-
hasa Malaysia ini aalah merupakan 
yang julung kali dianjurkan.  

Para panel dalam webinar ini 
ialah Father Stanley Antoni seorang 
formator di Seminari Tinggi Kolej 
General Pulau Pinang dan pasangan 
suami isteri, Pairin dan Monalisa.

Fr Stanley, di dalam sesinya 
menyampaikan bagaimana keluar-
ga Katolik mampu menghidupi ke-
hidupan keluarga? 

Beliau mengongsikan tiga aspek 
keluarga Katolik iaitu “Keluarga 
Katolik”, “Keluarga Yesus” dan 
“Harapan dalam keluarga Yesus.” 
Ketiga-tiga aspek ini dapat mem-
bantu kehidupan keluarga. 

Menurut Fr Stanley, Keluarga 
Katolik  memiliki lima kebenaran 
iaitu:

l. Anugerah Tuhan: Keluarga ada-
lah kurniaan Tuhan, sebagai umat 
Tuhan kita tidak dapat memilih 
untuk lahir dalam keluarga kaya 
atau bahagia. Tetapi Tuhan yang 
Mahabaik tidak akan memberi 
yang buruk kepada kita. Maka ke-
luarga adalah kurniaan dan anuge-
rah terbaik dari Tuhan. Kita harus 
membuka diri dan memahami ba-

hawa semua keluarga adalah pem-
berian tercantik Tuhan. 
2. Keluarga Katolik harus jadi 
sekolah kasih: Melalui keluarga, 
kita diajar dan dididik untuk men-
gasihi, bukan dengan sebarang 
kasih tetapi kasih seperti Yesus, 
yang mampu menghidupkan, se-
mangat, mampu mengharungi 
segala sesuatu, komitmen
3. Suatu cabaran: Kehidupan kelu-
arga adalah satu cabaran. Cabaran 
ini kita alami setiap masa. Banyak 
faktor dalaman (ahli keluarga) 
contohnya ada ahli keluarga tidak 
mengenal diri, tanggungjawab 
maka timbul konflik. Oleh itu kita 
harus mengenal diri sendiri.
Cabaran luaran: Ekonomi, politik, 
sosial dan banyak lagi. Misalnya 
dalam politik, jika politik mem-
buat dasar yang melawan pembi-
naan keluarga, ini menjadi anca-
man kepada keluarga. Begitu juga 

dengan budaya, dipenuhi budaya 
kolot boleh memporak peranda-
kan. Harus murnikan fikiran dan 
tanggungjawab kita. Media massa 
baik tetapi boleh menghancur atau 
meracuni kehidupan keluarga.
4. Tidak sempurna; Setiap keluar-
ga umat manusia tidak sempurna. 
Setiap keluarga ada kelemahan, 
luka disebabkan dosa. Oleh itu, 
jangan berharap inginkan kelu-
arga sempurna. Keluarga holistik, 
integral adalah sesuatu yang real-
iti. Keluarga sempurna adalah mi-
tos. Bukan nyata. Jangan meng-
harapkan keluarga sempurna. 
5. Setiap keluarga dirahmati dan 
dilindungi oleh Tuhan. Sakramen 
perkahwinan adalah berkat dan 
perlindungan dari Tuhan. Segala 
luka, segala sengketa boleh dis-
embuhkan dengan rahmat Tuhan. 
Rahmat ini amat dekat dengan 
kita. 

Panel seterusnya, pasangan Pair-
in (berasal dari Tuaran, Sabah) dan 
Monalisa (berasal dari Kota Belud 
Sabah)  mengongsikan bahawa 
rahsia kebahagiaan rumahtangga 
mereka ialah budaya berdoa bersa-
ma, membawa anak-anak ke Ger-
eja setiap Minggu dan menyertai 
pelbagai seminar rohani.

Pasangan ini juga mengutama-
kan komunikasi terbuka bagi me-
leraikan perselisihan faham dan 
perbezaan pendapat. Mereka juga 
pernah melalui pengalaman getir 
semasa salah seorang anak mereka 
menghidap penyakit jantung sejak 
lahir.

“Tidak ada keluarga yang sem-
purna, Setiap hari kami belajar un-
tuk memperbaiki diri dan sentiasa 
menempatkan Yesus di tengah-
tengah keluarga,” kata pasangan 
itu. Webinar diakhiri dengan berkat 
penutup dari Fr Stanley.                                                                  

KENINGAU: Sempena Minggu 
Laudato Si' 2021, 15-25 Mei yang 
lalu, Komisi Keharmonian Alam 
Ciptaan Tuhan telah bersiaran se-
cara langsung melalui program 
Laudato Si' Night.

Enam tahun yang lalu, Sri Paus 
Fransiskus telah mengeluarkan 
ensiklik “Laudato Si” yang men-
gajak kita semua untuk menjaga, 
merawat alam dari kehancuran. 
Ensiklik Laudato Si’ (Puji Bagi-
Mu”) adalah ensiklik kedua Sri 
Paus Fransiskus. 

 Dalam ensiklik ini, Bapa Suci 
mengritik nilai konsumerisme dan 
pembangunan yang tidak sistema-
tik, menyuarakan kekesalannya 
di atas terjadinya kerosakan pada 
alam ciptaan Tuhan, peningkatan 
pemanasan global serta mengajak 

semua orang di seluruh dunia un-
tuk mengambil “aksi global yang 
terpadu dan segera” 

Malam Laudati Si’ pada 21 
Mei 2021 yang disiarkan di Face-
book Komisi Keharmonian Alam 
Ciptaan Keuskupan Keningau 
dikendalikan oleh Pengerusinya, 
Sdri Lissa Johanes.

Ia dimulakan dengan doa pem-
bukaan dan ucapan Uskup Cor-
nelius Piong sempena minggu 
Laudato Si’.

“Kita bersyukur kerana dapat 
menyambut minggu Laudato Si’ 
pada tahun ini . Laudato Si’  yang 
dimulakan oleh Sri Paus Fran-
siskus sangat penting bagi umat 
manusia Katolik, kita digalak-
kan untuk mempromosikan min-
ggu Laudato Si’  kerana kita tahu 

sesuatu itu boleh diubah.
Melalui ensiklik Laudato Si’, 

kita adalah diharap dan diutus 
mengambil peranan di dalam 
menjaga, mengasihi dunia, tem-
pat kediaman ini. Kita semua tahu 
bahawa bumi semakin banyak 
kerosakan. Manusia semakin hari 
semakin ramai dan penggunaan 
alam ciptaan Tuhan sudah kurang 
disyukuri. 

Oleh itu Sri Paus mengajak 
melalui Laudato Si’, “kita perlu 
bersaksi, kita perlu berjuang men-
jaga alam ciptaan Tuhan bermula 
dari keluarga dan komuniti kerana 
bumi ini adalah tempat kediaman 
kita bersama.”

Malam Laudato Si’ juga me-
nampilkan beberapa teladan kreatif 
dari Paroki Sook dan Membakut, 

bagaimana mereka menghidupi 
Laudato Si’  setiap hari. 

Antaranya ialah menggunakan 
dan mengitar semua barangan 
plastik, membuat baja kompos, 
eco-brick, penjimatan tenaga ele-
ktrik, berdoa Rosari untuk perto-

batan ekologi dan sebagainya. 
Program ini diakhiri dengan 

tayangan video singkat “Act On 
Climate Change” iaitu seruan Sri 
Paus untuk menangani krisis iklim 
yang mengancam golongan mis-
kin dan kelestarian bumi. 

Minggu Laudato Si’ di Keuskupan Keningau: Kerana kita 
tahu sesuatu itu boleh berubah

KUCHING, Sarawak: Dengan 
perayaan Gawai dan cuti perse-
kolahan, marilah kita membuat 
keputusan dan mempersembah-
kan pengorbanan cinta kita den-
gan tidak kembali ke kampung 
halaman. Dengan menjaga jarak 
fizikal, kita melindungi orang-
orang yang kita sayangi. 

Demikian kata-kata nasihat 
Uskup Agung Simon Poh dari 
Keuskupan Metropolitan Kuch-
ing berikutan peningkatan kes 
Covid-19 di Malaysia dan seluruh 
dunia. 

Prelatus itu menekankan baha-
wa semua umat mempunyai tang-
gungawab moral bagi memastikan 
keselamatan dan kesejahteraan 
orang lain. Prelatus itu menyelit-
kan kata-kata tersebut semasa 
menyampaikan pesan Pentakosta 
2021. 

Sempena hari Pentakosta, 
Uskup Agung itu berdoa agar Roh 
Kudus sentiasa mencerahkan iman 
serta mengangkat hati umat untuk 
berbelas kasihan, berharap dan dis-
embuhkan. 

“Marilah kita membawa hara-
pan dan kehidupan melalui kata-
kata keprihatinan dan tindakan 
belas kasihan dan kebaikan kita,” 
kata Uskup Agung Simon Poh. 

Kekal berada 
di rumah, elak 
balik kampung 


