Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi
yang baru sebab langit yang pertama dan
bumi yang pertama telah berlalu, dan lautpun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota
yang kudus, Yerusalem yang baru, turun
dari syurga dari Tuhan yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan
untuk suaminya.
Wahyu 21:1-2
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Senjata tidak membawa
perdamaian
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AKHTA SUCI: Sri Paus
Fransiskus mengulangi seruannya untuk perdamaian.
Katanya, “ketika ini, ada begitu
banyak negara yang dilanda peperangan dan meminta semua orang
percaya untuk berdoa.”
Sri Paus menyeru agar semua umat mendoakan para pemimpin dan mendoakan agar
mereka yang menderita agar semakin ramai
orang menyedari bahawa senjata tidak membawa perdamaian.
Sekali lagi, Bapa Suci mempercayakan
doanya kepada Bonda Maria.
Sri Paus Fransiskus yang terpaksa menggunakan kerusi roda sejak awal Mei lalu kerana
masalah ligamen lutut, mengatakan beliau
secara rohani, berlutut di hadapan Santa Perawan Maria.
“Saya mempercayakan kepadanya keingi-

nan kuat ramai orang untuk perdamaian, di
pelbagai belahan dunia, yang menderita akibat bencana perang yang tidak masuk akal,”
katanya.
Bapa Suci berbicara demikian kepada para
penziarah selepas doa Regina Coeli di Dataran Santo Petrus, 15 Mei lalu.
Pada masa itu juga, ramai umat beriman
mengunjungi dan berkumpul di sekitar patung
Maria yang dimuliakan di Pusat Ziarah Pompeii, berdoa bersama dan meneladani Bartolo
Longo yang Terberkati. Bapa Suci mengatakan, secara rohani, beliau juga menyertai
ziarah ke Pusat Ziarah itu, bertelut di hadapan
Santa Perawan Maria, Bonda Keamanan, untuk bermohon anugerah perdamaian.
“Kepada Perawan yang Terberkati, saya
mempersembahkan penderitaan dan air mata
orang-orang Ukraine,” ucap Sri Paus dalam
doanya.
“Dalam menghadapi kegilaan perang,
marilah kita terus berdoa Rosari untuk per-

damaian setiap hari.”
Sangti Papa juga terus berdoa untuk para
pemimpin bangsa, “Agar mereka tidak kehilangan ʻperasaanʼ terhadap orang-orang
yang menginginkan perdamaian, dan tahu
bahawa senjata tidak akan pernah membawa
damai.”
Permintaan dua orang isteri pejuang
Ukraine
Katheryna Prokopenko dan Yulya Fedosiuk,
dua orang wanita dari Ukraine, datang ke Vatikan untuk bertemu dengan Sri Paus Fransiskus selepas Audiensi Umum Rabu Bapa Suci.
Mereka merupakan isteri kepada tentera
Ukraine, yang sedang terperangkap di Azovstal, pertahanan terakhir tentera Ukraine di
Mariupol.
Kedua-dua wanita itu menyatakan harapan
mereka agar pejuang Ukraine dapat dikeluarkan atau dipindahkan dari Mariupol ke negara
lain. Lebih kurang 700 askar yang terperang-

kap itu mengalami kecederaan ringan dan parah, malah ada yang terpaksa dipotong anggota badan demi menyelamatkan mereka.
Menurut laporan, ramai warga awam yang
tidak keluar dari Mariupol kerana bimbang ditangkap dan diseksa oleh tentera Rusia.
Dalam pertemuan itu, Sri Paus meyakinkan
Katheryna dan Yulya bahawa doanya sentiasa
bersama dengan orang-orang yang menderita
di Ukraine.
Kedua-dua wanita itu juga menyuarakan
permintaan mereka terhadap Sri Paus agar
koridor kemanusiaan dapat didirikan dalam
masa terdekat untuk memindahkan mereka
yang terperangkap di Mariupol.
Kedua-dua wanita itu menjadi wakil warga
Ukraine, yang sanggup melakukan apa sahaja
demi perdamaian. — media Vatikan
Gambar: Seorang wanita di Ukraine meratap
kehilangan tempat tinggal akibat pencerobohan
Rusia. (Media Vatikan)

Pesan dari Vatikan sempena Hari Wesak 15 Mei, 2022

Buddha dan Kristian: Berdiri Bersama Dalam Ketahanan Harapan
ROMA: Ramai penganut Buddha di seluruh
dunia akan merayakan Perayaan Wesak pada
15 Mei. Biasanya, tarikh perayaan itu adalah
berbeza mengikut negara. Hari Wesak adalah
hari memperingati kelahiran, pencerahan, dan
kematian Buddha Gautama.
Dewan Kepausan untuk Dialog Antara
Agama pada 8 Mei lalu telah mengeluarkan
pesan sempena Hari Wesak yang bertema,
“Penganut Buddha dan Kristian: Berdiri Bersama Dalam Ketahanan Harapan”.
Surat itu ditandatangani oleh Presiden Majlis Kepausan, Kardinal Miguel Ángel Ayuso
Guixot, dan Setiausahanya, Msgr. Indunil
Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage.
“Kami menulis pada masa manusia menghadapi pelbagai krisis. Untuk tahun ketiga berturut-turut, manusia di seluruh dunia menjadi
tebusan oleh krisis kesihatan yang berlarutan

disebabkan Covid-19,” tulis kedua-dua pegawai Vatikan tersebut.
Mereka juga menyatakan bahawa bencana
alam yang kerap terjadi sekarang, “mendedahkan kelemahan kita sebagai penjaga bumi.”
Mereka juga mengecam konflik yang
berterusan “yang menumpahkan darah orangorang yang tidak berdosa serta mengakibatkan penderitaan yang meluas.”
Meskipun usaha-usaha damai jelas terlihat
pada masa krisis ini namun pemimpin Dewan
Kepausan ini mengakui “pencarian untuk penyelesaian yang kekal masih sukar.”
Kardinal dan Setiausaha Dikasteri itu juga
berdukacita kerana masih ada di kalangan kita
yang mempergunakan agama untuk mewajarkan keganasan.
Mereka menyatakan kekecewaan Sri Paus
Fransiskus yang mengatakan beliau bangga

kerana orang maju dalam sains dan pemikiran
tetapi manusia sangat mundur dalam hal
mewujudkan keamanan.
Di tengah-tengah keghairahan mengejar
kekayaan material dan meninggalkan nilainilai rohani, para pegawai Vatikan menyatakan, “ini telah membawa kepada kemerosotan
moral umum dalam masyarakat.”
Dalam konteks ini, pesan Wesak dari Vatikan ini menggalakkan penganut Buddha dan
Kristian untuk dimotivasikan oleh rasa tanggungjawab agama dan moral mereka agar
mengekalkan kemanusiaan dalam usaha perdamaian dan daya tahan.
“Orang-orang beriman, yang didukung
oleh prinsip-prinsip mulia harus berusaha
untuk menjadi pelita harapan yang meskipun kecil, tetapi masih dapat menerangi jalan yang membawa manusia untuk menang

dalam iman.”
Pesan Wesak itu memuji belas kasihan dan
kebijaksanaan penganut Buddha yang memberi semangat kepada semua orang melalui
pelbagai inisiatif sosial mereka yang memarakkan harapan. “Seperti yang Sri Paus Fransiskus katakan dalam ensiklik Laudato Si’,
kita sentiasa boleh melakukan sesuatu untuk
menyelesaikan konflik.”
Vatikan menyatakan keyakinannya bahawa
harapan menyelamatkan manusia daripada
kekecewaan.
Pesan itu memberi ucapan “Selamat Hari
Wesak” kepada rakan-rakan yang akan
mengekalkan harapan hidup dan menjana
tindakan yang mengalu-alukan dan berganding bahu dalam menghadapi kesukaran yang
disebabkan oleh krisis sekarang.” — media
Vatikan
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Kerohanian, tempat di mana semua
denominasi dapat berdoa bersama

D

i manakah tempat, di mana
semua umat beriman boleh
bersatu di sebalik perpecahan yang
dicipta oleh sejarah, dogma, denominasi, dan agama? Di manakah
tempat semua orang yang ikhlas
dapat mencari persamaan dan berdoa bersama?
Tempat itu ada melalui aktiviti
kerohanian ekumenikal dan antara
agama. Sekolah teologi dan seminari kita perlu mewujudkan tempat
ini dalam visi dan struktur akademik mereka.
Apakah kerohanian adalah salah
satu disiplin akademik dalam sekolah teologi dan seminari kita? Ia
sebenarnya telah lama wujud, tetapi
di bawah nama yang berbeza.
Di dalam lingkungan Roman
Katolik dahulu ia dikenali sebagai
teologi moral, liturgi, teologi pertapaan, dan sebagai sastera mistik dan devosi. Bagi Protestan dan
Evangelikal (di mana baru-baru ini,
kesusasteraan mistik dan kebaktian tidak dipercayai) mereka juga
mempunyai kursus tentang pemuridan, penyembahan, dan etika
Kristian.
Jadi apa itu kerohanian sebagai bidang pengajian? Mungkin
penerangan ini ringkas, tetapi
izinkan saya mencadangkan satu
analogi sebagai cara memahami
bagaimana kerohanian berkaitan
dengan teologi dan dogma. Kerohanian berkaitan dengan teologi
dan dogma seperti buku peraturan
sesebuah sukan.
Sebagai contoh, buku peraturan

“A

untuk sukan besbol, yang pada
mulanya dikodkan dan kemudian
dipinda secara berkala. sebagai
penambah baikan.
Untuk bermain sukan ini, pemain
harus mematuhi peraturan tersebut.
Permainan yang melanggar peraturan itu boleh menyebabkan pemain
dikeluarkan.
Walau bagaimanapun, walaupun
peraturan ini secara kritis menentukan bagaimana sukan itu harus
berjalan, ia bukanlah permainan
itu sendiri. Peraturan hanya menentukan cara ia dimainkan dan
memastikan sukan ini dimainkan
secara adil.
Pada dasarnya, itulah peranan
kritikal teologi dan dogma. Ia adalah buku peraturan bagaimana kita
perlu membezakan iman dan amalan agama semasa kita menjalani
pemuridan kita, yang membantu
kita mengenal identiti kita sebagai
umat Kristian. Teologi dan dogma
membuat peraturan, namun kerohanian adalah peraturan sebenar.
Demikian juga dalam praktik sebenar kita semasa menghidupkan
iman dan kerasulan kita.
Oleh itu, kerohanian adalah mengenai moral dan etika, ibadah, teologi pertapaan, teologi mistik, teologi kebaktian, dan segala-galanya
yang kita lakukan dalam menjalani
pemuridan kita. Teologi membuat
peraturan, manakala kerohanian
cuba menanamkan motivasi, api,
harapan, dan bimbingan praktikal
untuk kita hidupi sebagai murid
Kristus.

Saya mohon diizinkan untuk
memberikan sedikit penjelasan
tentang kerohanian sebagai disiplin
akademik yang mengesahkan bahawa kerohanian adalah tempat di
mana orang beriman dapat berkumpul dalam hati yang sama di sebalik
denominasi yang telah lama dicipta
oleh sejarah, dogma, eklesiologi,
dan tanggapan iman yang berbeza.
Kerohanian adalah tempat di
mana kita boleh bertemu dalam
persekutuan iman yang membawa
kita (biarpun sebentar) melangkau
sejarah kita yang berbeza, melupakan denominasi kita yang berbeza,
agama kita yang berbeza, dan tanggapan iman kita yang berbeza.
Saya tahu ini benar kerana saya
telah melihat dan mengalaminya secara nyata. Sekolah Teologi Oblate,
tempat saya mengajar, mempunyai
Institut Kerohanian Kontemporari
di mana saya melihat Katolik Romawi, Protestan, dan Evangelis da-

pat berada di ruang atau kelas yang
sama demi mencari ilmu, meneliti
dan mencari jawaban serta berdoa
bersama tanpa melihat perbezaan
denominasi.
Setiap orang, tanpa mengira denominasi, sedang mencari perkara
yang sama: Apakah yang dimaksudkan dengan menjadi murid
Yesus hari ini?
Bagaimana seseorang itu benarbenar berdoa? Bagaimana kita
mengekalkan iman dalam dunia
sekular yang begitu mudah menelan kita sepenuhnya?
Bagaimana kita boleh mewariskan iman kita kepada anak-anak
kita sendiri? Bagaimana kita boleh
menjadi nabi dan penyembuh
dalam dunia kita yang berpecah-belah? Apakah tindak balas berasaskan iman terhadap ketidakadilan?
Bagaimana seseorang yang telah
tua dapat mati dengan baik? Apakah pandangan dan rahmat yang
boleh kita perolehi daripada ilmu
pengetahuan dalam mistik dan hagiografi Kristian untuk membantu
membimbing kehidupan kita?
Setiap orang mempunyai soalan yang sama, dan semua orang
mencari jawabannya di tempat
yang sama. Denominationalisme
akan dilupakan apabila kerohanian
mengambil alih.
Lebih-lebih lagi, ini bukan sahaja
berkaitan dengan kebersamaan di
tengah-tengah perbezaan denominasi penganut Kristian; perkara
yang sama berlaku apabila kita
berpisah dengan agama dunia yang

lain.
Soalan-soalan yang kita hadapi
sebagai orang Kristian adalah soalan yang sama yang dihadapi oleh
Hindu, Buddha, Islam, Tao dan
penganut kepercayaan lain, dan
mereka mencari bantuan daripada
kita dan pada masa yang sama,
mencari jawabannya di dalam lingkungan agama mereka sendiri.
Dalam kerohanian, orang Kristian dapat belajar daripada ahli tasawuf Islam Sufi, seperti penganut
Islam dapat mendalami Mariologi
dan mistik Kristian. Penganut Buddha, Hindu dan Tao dapat meneladani Latihan Rohani St. Ignatius,
malah orang Kristian dapat belajar
daripada pelbagai kaedah meditasi
Buddha dan Hindu.
Yesus meyakinkan kita bahawa
di rumah Tuhan terdapat banyak
bilik. Kerohanian adalah salah satu
daripada bilik tersebut.
Kerohanian ialah ruang di mana
semua orang yang terperangkap
dalam keperluan bersama, pencarian bersama, dan harapan bersama,
boleh berada di dalam ruang yang
sama untuk seketika di tengahtengah perbezaan denominasi dan
agama dan bekerja sama.
Jangan salah faham, ini tidak
menghilangkan perbezaan kita;
tetapi ia memberi kita tempat di
mana kita boleh berada dalam
komuniti kehidupan dan kepercayaan orang lain, melangkaui atau
tanpa memandang perbezaan. —
Hakcipta Terpelihara 1999-2022
@ Fr Ron Rolheiser

Hidupi kasih agar dunia tahu kita murid Kristus

ku memberikan perintah
baru kepada kamu, iaitu
supaya kamu saling mengasihi,
sama seperti Aku telah mengasihi
kamu demikian pula kamu harus
saling mengasihi. Dengan
demikian, semua orang akan tahu,
bahawa kamu adalah muridmurid-Ku, iaitu jikalau kami saling mengasihi.”
Dalam Yoh 3:16, “Kerana begitu besar kasih Tuhan akan dunia
ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya
kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.”
Memang wajar Yesus memberi
perintah supaya saling mengasihi
sebab Dia sendiri adalah karunia
dan wajah kasih Tuhan. Seluruh
hidup Yesus adalah keutuhan
kasih Tuhan kerana Tuhan itu
sendiri adalah kasih(1 Yoh 4:721).
“Tidak seorangpun pernah
melihat Tuhan. Jika kita saling
mengasihi, Tuhan hidup bersatu
dengan kita, dan kasih-Nya disempurnakan dalam diri kita.”
Oleh kerana itu percaya kepada
Yesus bererti bersatu dalam kasih
Tuhan dan hidup menurut kasih
Tuhan.

Maka setiap kita merupakan
wajah kasih Tuhan yang perlu
kita tunjukkan kepada sesama
kita. Ini akan mewujudkan komuniti yang disemangati kasih
Tuhan.
Kasih baharu yang diperintahkan dan dilakukan Yesus itu mengandung risiko.
Kasih sebagai perintah baru
yang diberikan Yesus itu tidak
akan menolak sesiapa, tidak
membezakan sesama menurut
suku, bangsa, agama, kedudukan,
melainkan mendekati setiap orang
sebagai sesama, yang adalah
semartabat seperti dirinya sendiri
di hadapan Tuhan.
Ada pepatah yang berbunyi:
“Cinta adalah buta”. Namun jangan sampai disalah tafsirkan.
Mata hati kasih kita harus dapat
dan mahu melihat keadaan orang
lain seperti adanya. Kasih baharu,
yang diperintahkan Yesus harus
rela dan bersedia mengampuni
kesalahan sesama.
Yesus telah memberi teladan
bagi kita. Murid-murid-Nya telah
menyangkal Diri-Nya, tatkala Dia
dituduh palsu, dianiaya dan dihukum mati.
Tetapi Yesus bukan menyalahkan, menolak dan menghukum

mereka. Justeru sebaliknya!
Ternyata segala kekurangan dan
kesalahan mereka bukanlah alasan bagi Yesus untuk tidak tetap
mengasihi mereka.
Dewasa ini penjara-penjara di
negara kita makin penuh sesak;
jumlah hospital juga meskipun
kelihatan banyak tetapi masih
amat kurang.
Dan dewasa ini banyak keluarga yang mengalami aneka macam
keadaan atau pengalaman yang
menyedihkan. Mereka itu kini
merupakan sasaran perhatian
Gereja. Oleh itu, beberapa tahun
lalu, Sri Paus Fransiskus telah
memberikan seruan apostoliknya:
“Evangelii Gaudium” (“Sukacita
Injil”, 24 November 2013) dan
“Amoris Laetitia" (“Kegembiraan
Cinta”, 19 Mac 2016).
Sekarang ini berita yang setiap
hari kita baca atau dengar melalui
media komunikasi mengenai
penyelewengan, ledakan bom
bunuh diri, peperangan, keinginan
atau cita-cita untuk memperoleh
kedudukan atau jabatan ke pimpinan yang penting, tinggi dan menguntungkan.
Dan juga tidak lupa, berita-berita seperti keganasan rumah tangga, dadah ... seakan-akan tidak

HARI MINGGU PASKAH KE-5 (C)
KISAH PARA RASUL 14:21B-27;
WAHYU. 21:1-5A;
INJIL YOHANES 13:31-33A.34-35
akan berhenti. Pada dasarnya
segala perbuatan negatif dalam
masyarakat itu bersumber pada
sikap yang mencintai diri sendiri,
yang hanya memperhatikan
kepentingan diri sendiri, yang
disebut egoisme.
Menghadapi situasi semacam
itu Yesus, baik dahulu mahupun
sekarang, berkata: “Supaya kamu
saling mengasihi, sama seperti
Aku telah mengasihi kamu!”
Inilah perintah baharu yang
diberikan kepada kita! Kasih sebagai perintah baru yang dimaksudkan Yesus adalah kasih sejati,
yang tidak mencari diri sendiri.
Bukan kasih yang hanya mahu
membahagiakan diri sendiri.
Kasih yang baharu ini memberikan diri untuk keperluan dan
kebahagiaan orang lain.
Kasih ini bersedia berkorban
tanpa batas, seperti dibuktikan
oleh Yesus sendiri, meskipun
mengundang risiko terhadap diri-

Nya, sehingga Dia tidak diterima
oleh ramai orang, khususnya di
kalangan orang yang yakin dan
bijak pandai dalam agama: kaum
Farisi dan ahli Kitab.
Gereja tidak dapat membuat
hukum atau peraturan untuk mentadbir sesebuah negara. Dan
Pemerintahan negara tidak membuat undang-undang atau peraturan bagi rakyat berdasarkan
kasih.
Namun Gereja terpanggil untuk
sesuai dengan tugas dan kedudukannya, juga melalui warganegaranya untuk meneruskan perintah
baru Kristus tentang kasih kepada
sesama.
Apabila umat Kristian khususnya di dalam keluarga dan komuniti mereka, mahu menghayati
perintah baru Yesus tentang kasih,
maka mereka itu menghadirkan
sukacita Injil dan mengalami kegembiraan cinta Tuhan. — santapan rohani/imanKatolik.com
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Arthur John, paderi kedua dari Telupid
ditahbis di Keuskupan Sandakan

TELUPID, Sandakan: Keuskupan Sandakan
sukacita menerima seorang paderi baharu
mengalu-alukan kehadiran seorang paderi
baharu pada 3 Mei 2022.
Uskup Julius Dusin Gitom mentahbis Diakon Arthur John, 31 ke martabat Imamat di
Gereja Sto Martin, Telupid.
Bapa Uskup menyatakan, ini akan menjadi permulaan pelayanan Arthur untuk melayani umat Tuhan. Prelatus itu menyeru para
umat agar mendoakan atau mempersembahkan anak-anak mereka agar berani menyahut
panggilan Tuhan melayani di ladang-Nya.
Ritus Pentahbisan dimulakan selepas
pembacaan Injil oleh Diakon Gerald Terence Saimel OFM. Fr Simon Kuntou mempersembahkan calon paderi kepada Uskup
Julius dan untuk ditahbis.
Semasa menyampaikan amanatnya kepada calon paderi, Uskup Julius berpesan agar
Arthur mempergunakan tenaganya untuk
mengajar dalam nama Kristus, mengongsikan firman Tuhan dengan seluruh umat Tuhan dan mengajar iman yang diimaninya.

Paderi yang baharu ditahbis, Fr Arthur John bersama Uskup Julius Dusin Gitom dan keluarga.

“Jadikan doktrin yang engkau ajarkan
sebagai pemupuk bagi umat Tuhan, biarlah teladan hidupmu menarik para pengikut
Kristus, agar melalui perkataan dan tindakan
anda dapat mendirikan umat Tuhan iaitu
Gereja.”
Prelatus itu juga meminta agar calon paderi meninggalkan cara hidup lama dan meng-

hidupi kehidupan baharu Kristus.
“Ingatlah engkau dipilih menjadi umat
Tuhan dan bertindak bagi mereka dalam
hal yang berhubung dengan Tuhan. Janganlah mencari kepentingan sendiri sebaliknya
bertindaklah demi kepentingan Kristus.
Uskup Julius juga meminta bakal paderi
itu agar selalu meneladani Gembala Baik
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yang datang bukan untuk dilayani sebaliknya untuk melayani serta sentiasa mencari
serta menyelamatkan orang yang berdosa.
Selepas Misa, semasa sesi ucapan, paderi
baharu dan Uskup Julius mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam
perayaan itu serta dalam persiapan pembentukan Fr Arthur menjadi paderi. Uskup
Julius menekankan kepada umat agar tidak
terlalu memanjakan paderi kerana sikap itu
boleh menyebabkan mereka angkuh dan leka
dalam misi utama mereka dalam pelayanan.
Lahir di pekan Telupid pada 20 Julai 1991,
Fr Arthur merupakan anak jati Telupid kedua
yang ditahbis di Keuskupan Sandakan. Paderi pertama dari Telupid ialah Fr Christopher Ireneus.
Pada usia 22 tahun, Arthur telah memasuki
aspirancy di Catholic Archdiocesan Centre.
Selepas setahun menjalani Program Inisiasi,
beliau meneruskan pengajiannya dalam falsafah dan teologi di Kolej Sto Petrus. Beliau
ditahbis menjadi diakon pada 24 Jan, 2022 di
Katedral St Mary.

ACMI anjur program kesihatan percuma untuk para migran
PENAMPANG: Komiti Pelayanan Migran
Dan Perantau Paroki Penampang (KPMP/
ACMI) telah mengadakan program Saringan Kesihatan untuk para migran di Gereja
St Aloysius Limbanak pada 8 Mei, serentak
dengan lawatan daripada Komisi Pelayanan
Migran Keuskupan Kota Kinabalu (ACMI).
Saringan Kesihatan ini telah dikendalikan
oleh sukarelawan Dr Aloysius Tan, Dympnah
Ubing serta beberapa doktor dan jururawat
Katolik dari Catholic Nurses Guild Kota
Kinabalu.
Seramai 60 orang telah mengikuti program
ini termasuk 36 anggota migran dari sekitar
Penampang.
Dominic Lim, Koordinator ACMI, menje-
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laskan bahawa Gereja prihatin kepada semua
insan tanpa mengambil kira status sosial,
kewarganegaraan dan latar belakang sebab
setiap insan berharga di mata Tuhan.
Selain mendapat rawatan kesihatan, para
migran juga menerima pelitup muka dan Kit
Ujian Covid-19 dari pihak ACMI.
Perbualan daripada beberapa anggota
migran yang hadir menggambarkan bahawa pengamalan ini menunjukkan Gereja
mengambil peduli keadaan yang dialami oleh
para migran.
Kata mereka lagi aktiviti seperti ini dapat
mengeratkan perhubungan sesama umat tempatan dan migran setelah lama berada dalam
keadaan pandemik. — Grace Jintuil, ACMI

Khasiat air dari Gua Maria

Soalan: Benarkah air yang terdapat di Gua-gua
Maria seperti Gua Maria di Lourdes mempunyai
khasiat dan mukjizat?

Jawaban: Air dari Gua Maria di Lourdes, di
Perancis, sesungguhnya sudah terkenal dan dipercayai mempunyai daya menyembuhkan.
Adalah baik, sebelum menjawab tentang khasiat
air ini, kita perlu menelusuri sejarahnya terlebih
dahulu.
Air ini, muncul ketika Bonda Maria pada tahun
1858, menampakkan diri kepada Santa Bernadette
Soubirous. Bonda Maria memintanya untuk
minum air yang keluar di dalam Gua Massabielle.
Peristiwa ini kemudiannya menjadi tular, semakin ramai orang ingin minum atau mandi dengan
air itu kerana percaya akan khasiat menyembuhkan air itu.
Dari laman web Sanctuari Lourdes (www.
lourdes-france.org/en/miraculous-healings), tercatat 70 penyembuhan yang diakui sebagai mukjijat dengan perantaraan Ibu Maria dari Lourdes
hingga kini.
Namun apakah benar air itu yang menyembuhkan? Jawabannya: Tidak. Bukan air itu penyebabnya, melainkan doa dan iman yang tulus melalui
perantaraan Bonda Maria yang menyebabkan
mukjizat itu terjadi.
Dari segi fizikal air Lourdes biasa saja.
Penyelidikan mengatakan bahawa kandungan air

Lourdes tidak berbeza dengan air-air lain dari pergunungan itu.
Santa Bernadette sendiri mengingatkan: “Air
ini dipandang sebagai ubat… tetapi kalian
harus terus beriman dan berdoa. Air ini tak
dapat melakukan apa pun tanpa iman.”
Kerana itu, meskipun amat banyak laporan kesembuhan, tidak banyak yang sungguh-sungguh
merupakan mukjizat Lourdes. Penyembuhan
bukan hanya mengenai hal fizikal sahaja tetapi
disertai dengan pengalaman rohani yang nyata.
Iman diteguhkan dan hidup baharu dialami.
Mukjizat adalah disebabkan berkat rahmat
Tuhan yang dimohonkan dalam iman, bukannya
pada air.
Jadi bolehkah mengambil air dari tempat-tempat ziarah? Tentu boleh. Kebiasaan ini bermakna
simbolik dan rohani.
Air adalah anugerah istimewa Pencipta, yang
mempunyai daya membersihkan, menyucikan dan
menghidupkan. Air adalah syarat kehidupan
semua makhluk.
Dalam banyak tradisi rohani, karakter air ini
dipakai untuk melambangkan daya hidup Ilahi.
Dalam tradisi Kristiani, air selalu dikaitkan dengan daya Roh Tuhan yang menyucikan dan menghidupkan: dalam baptisan, dalam pemberkatanpemberkatan, dan dalam doa-doa.
Yesus sendiri menyebut diri-Nya sebagai Air
Kehidupan (bdk. Yoh. 4:14). “Sesiapa haus, bai-

klah ia datang kepada-Ku dan minum! Sesiapa
percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh
Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.”(7:37-38).
Sungguh kebetulan bahawa seringkali tempat
ziarah berada dekat dengan mata air. Kesegaran
air itu sungguh selaras dengan buah iman dan doa
yang dialami.
Namun air tetaplah air, daya khasiatnya bukan
pada air itu sendiri, melainkan bahawa dengan
bantuan air itu, orang dikuatkan dalam iman dan
diteguhkan untuk terus setia dalam doa.
Jadi kebiasaan mengambil air di tempat ziarah
adalah kebiasaan baik. Yang tidak baik adalah
kalau air itu dikeramatkan, sebab bukan air itu
yang berkhasiat, melainkan doa yang penuh iman.
— Fr Gregorius Hertanto, MSC, Ketua Sekolah
Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Sulawesi
Utara, hidupkatolik.com
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Sahabat kecil Yesus

Cari perkataan-perkataan tersembunyi berikut:
KOTA
LANGIT
BUMI

LAUT
SYURGA
YERUSALEM

Hello adik-adik,

Ada LAPAN perbezaan pada gambar di atas.
Dapatkah adik-adik mencarinya?

Apa khabar? Semoga
adik-adik sihat
sejahtera.
Auntie pasti adikadik suka menonton
rancangan kartun,
drama atau filem.
Auntie suka menonton
drama.
Ada rancangan kartun dan drama yang
mengajar bahawa
orang yang jahat
perlu dibalas jahat.
Hal ini amat bertentangan dengan
ajaran Yesus.
Yesus mengajar
kita untuk mengampuni mereka yang
bersalah, mengasihi
dan tidak membalas
dendam.
Yesus juga menyeru
kita agar selalu
melakukan kebaikan,
membantu orang lain
lebih-lebih lagi mereka yang miskin,
warga emas, kurang
upaya dan ramai lagi.

Jika ada rancangan
kartun atau drama
yang mengajak adikadik untuk membalas
dendam, ingatlah
akan perintah Yesus
bahawa kita harus
mengasihi kerana
Tuhan mengasihi kita.
Adik-adik, auntie
juga ingin mengajak
adik-adik agar terus
mendoakan negaranegara yang sedang
menghadapi konflik
atau peperangan pada
ketika ini.
Auntie yakin, doa
adik-adik
akan
didengari Tuhan
Semoga adik-adik
berani menjadi pelaku
belas kasihan dan
cintakasih Yesus terhadap sesama agar
mereka yang melihat
perbuatan kita,
dapat mengenal dan
menyentuh Yesus
melalui diri adikadik. Amen.

Auntie Melly
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KBK ‘turun’ ke Lahad Datu untuk
berkenalan dan dialog santai

LAHAD DATU : Koordinator Kerasulan
Belia Keuskupan Sandakan (KBK), Sr.
Noemi Mejia FSIC, telah melawat para
belia paroki St.Dominic, Lahad Datu dengan tujuan mengenali setiap anggota Tim
Kerasulan Belia di paroki tersebut.
Lahad Datu terletak 160 KM dari
Sandakan dan antara daerah terbesar di
Sabah.
Lawatan ini merupakan program jelajah untuk menjangkau para belia. Turut menyertai lawatan ini ialah mantan
Koordinator Belia Keuskupan Sandakan,
Sdri Anna Teresa Peter Amandus sebagai
pemerhati.
Ketibaan KBK Keuskupan Sandakan
disambut oleh KBP St Dominic dan juga
penasihat rohani nya, Sr Jadine Guiterrez
FSIC di Konven St. Augustine .

Program diisi dengan lagu-lagu Pujian
dan Penyembahan, doa yang dipimpin
oleh Sdri Nofie Tokan dan sesi ‘ice breaking’ yang memasukkan elemen permainan indoor.
Dialog Santai dimulakan dengan sesi
memperkenalkan diri dan perkongsian
pelayanan sebagai Tim Kerasulan Belia
Paroki oleh Sr Noemi serta Tim Kerasulan Belia Paroki St Dominic.
Sr Noemi memberi kata-kata semangat kepada para belia bahawa, “Bukan
kerana kamu berpendidikan, hebat atau
pun berkebolehan, tetapi kamu dipanggil
kerana kamu berkekurangan.”
Sesi berkenalan dan Dialog Santai ini
diakhiri dengan doa penutup, bergambar bersama dan makan tengah hari. —
Jaymar
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Easter Concert, bakar
semangat pelayanan belia Miri
MIRI: Komisi Belia Keuskupan Miri
(MiDYC) baru-baru ini mengadakan
konsert muzik pujian dan penyembahan di St Dominic dan Gereja Rosary,
Taman Tunku.
Konsert Paskah 2022 dimulakan
pada pukul 7.00 malam dengan doa
pembukaan dan ucapan alu-aluan
oleh penasihat rohani MiDYC, Fr Henry Saleh.
Ini disusuli dengan sesi pujian dan
penyembahan serta persembahan
nyanyian dan tarian. Penonton kemudiannya dihidangkan dengan persembahan pentas oleh belia.
“Konsert ini bertujuan untuk mengumpulkan belia dari semua paroki
di bawah naungan Keuskupan Miri,
selepas dua tahun hanya dapat berte-

mu serta menjalankan aktiviti dalam
talian,” kata jurucakap Nomiday Dajie.
Kira-kira 300 penonton yang kebanyakannya adalah belia paroki dari
pelbagai gereja di Miri menyertai
konsert percuma itu.
Antaranya ialah Belia St Dominic
Taman Tunku, Belia Cina, Belia Legion
of Mary, FIAT, Choice, Light Youth
Tudan, Belia St Faustina Senadin,
Holy Spirit Youth Permyjaya dan Belia
St John Bosco.
Fr Sylvester Ngau turut mempersembahkan skit muzikal dan
mengetuai lagu terakhir “Tuhan
Bangkit”bersama para belia. Turut
hadir memberikan sokongan ialah
Uskup Richard Ng.

Guru dan murid Kristian SMK Convent
St Cecilia rai Perayaan Paskah

SANDAKAN: Persatuan Agama Kristian
SMK Konven St. Cecilia telah mengadakan Sambutan Hari Paskah (Easter Day
Celebration) baru-baru ini. Semua guru
serta murid beragama Kristian telah menyelaras bersama program ini, bertempat
di Dewan St. Joseph sekolah tersebut.
Program yang bermula jam 11.00 pagi
telah dihadiri oleh 116 murid dan 19
guru. Acara dimulai dengan doa pembukaan oleh murid dari Kelas 4B, Patricia Ally Johnny, diikuti ucapan alu-aluan
oleh Tuan Pengetua, En. Chung Su Kiong.
Dalam ucapannya, Tuan Pengetua
memetik petikan daripada Yohanes 11:25,
“Akulah Kebangkitan dan Kehidupan”
agar warga sekolah terus berusaha memperbaiki diri dan bangkit dalam akademik kecemerlangan diri, keluarga serta
sekolah.
Para murid yang terlibat dalam persatuan CSM (Christian Student Movement),
diharapkan agar terus memupuk komitmen, tidak mudah menyerah atau ber-

Beberapa orang guru mengagih-agihkan telur Paskah kepada para murid. Gambar: Thien Tet Yun.

putus asa, membantu rakan-rakan mengukuhkan iman serta bergiat aktif dalam
aktiviti CSM khususnya aktif menyertai
Kelas Bible Knowledge.
Salah seorang guru, Cikgu Lai Wai
Tung memberikan perkongsian, “Kita

ialah Barabas” yang memberi inspirasi kepada guru dan murid yang hadir. Dalam
perkongsian singkatnya, Cikgu Lai menyatakan Barabas adalah seorang penjenayah dan ditangkap oleh Kerajaan Roma
serta dijatuhi hukuman mati di kayu salib.

Namun, menjelang hari hukumannya, dia
dibebaskan dan tempatnya digantikan
oleh Yesus.
“Barabas dibebaskan tetapi Yesus yang
telah disalibkan. Iktibarnya, kita adalah
Barabas. Kita telah melakukan banyak
dosa dalam hidup kita. Kebenarannya
ialah: ‘Percayalah Yesus adalah hidup kita,
Yesus telah menggantikan kita untuk mati
di kayu salib.’ Amen! Alleluia!" katanya.
Sebelum Hari Perayaan Paskah, sekolah
juga telah menganjurkan Kuiz Easter,
Pertandingan Mewarna Poster, Pertandingan Rekaan Penanda Buku Paskah dan
Pertandingan Mendekorasi Telur Paskah
sejak 8 April lalu.
Pada akhir program, pemberian “Telur
Paskah” diagih-agihkan kepada semua
murid dan guru. Kemudian, adik Grace
Thien Pei Yee dan Kelas 4A, memimpin
doa penutup. Sebelum bersurai, para
murid dan guru bergambar bersama
dan menikmati jamuan ringan. — Lucy
Jamini Francis
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Tanpa mendengar,
tidak ada jurnalisme yang baik

VATIKAN: Dalam Pesannya untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia, Sri Paus Fransiskus mengatakan
mendengar adalah langkah pertama
yang sangat diperlukan dalam komunikasi manusia, dan dimensi cinta.
Setelah fokus tahun lalu untuk
melihat kenyataan dan menyampaikannya kepada orang lain, Sri Paus
Fransiskus dalam Pesannya untuk
Hari Komunikasi Sedunia tahun
2022 menekankan kualiti ‘mendengar’ yang “merupakan syarat penting untuk dialog sejati.”
Sri Paus mengatakan bahawa
manusia cepat hilang kemampuan untuk mendengar satu sama
lain, dan pada masa yang sama,
mendengar sedang mengalami
perkembangan baharu lebih-lebih
lagi bentuk komunikasi baharu
sekarang. Aliran ini menunjukkan,
“mendengar masih penting dalam
komunikasi manusia.”

Mendengarkan dengan hati
Tema tahun ini, “Mendengarkan
dengan telinga hati”, mengajak kita
untuk merenung bahawa mendengar dengan benar adalah dasar dari
hubungan yang sejati, dan merupakan dasar hubungan antara Tuhan
dan umat manusia. Memetik katakata daripada Santo Paulus tentang
kepentingan mendengar di mana
“iman timbul dari pendengaran.”
Manusia dipanggil untuk “menyesuaikan diri, bersedia mendengarkan,” sebagaimana Tuhan
memanggil mereka untuk sebuah
perjanjian cinta. Pada dasarnya,
kata Sri Paus, “mendengar adalah
dimensi cinta.”

uan “untuk mengarahkan diri kita
sendiri dalam simfoni suara,” kata
Sri Paus.

Komunikasi yang baik
Mendengar adalah unsur pertama
yang sangat diperlukan dalam dialog dan ia merupakan unsur komunikasi yang baik.

Tanpa mendengar, tidak ada
jurnalisme yang baik; wartawan
perlu mendengarkan banyak suara untuk memastikan “keandalan

dan keseriusan” informasi yang
mereka sampaikan. “Mendengar, memungkinkan orang untuk
melatih seni penegasan, kemamp-

Mendengarkan di Gereja
Gereja juga amat perlu untuk
saling mendengarkan. “Memberikan waktu kita sendiri secara bebas
untuk mendengar orang adalah tindakan amal pertama.”
Katanya, pada proses sinode
yang sedang berlangsung, beliau meminta doa “agar ia akan
menjadi kesempatan besar untuk
mendengarkan satu sama lain.
Dengan kesedaran bahawa kita
berpartisipasi dalam persekutuan
yang mendahului dan mencakup
kita, kita dapat menemukan kembali Gereja simfoni, di mana setiap
orang dapat bersuara, menyambut
suara orang lain sebagai karunia
untuk mewujudkan keselarasan. —
media Vatikan

Paskah, Sri Paus juga memilih untuk
tidak memimpin Misa namun tetap
hadir dan menyampaikan homili.
Begitu juga semasa menyampaikan
pesan dan berkat Urbi et Orbi pada
Hari Minggu Paskah, prelatus itu
terpaksa duduk di pertengahan ucapannya. — CNA

wilayah di Irak dan ingin melenyapkan umat Kristian. Namun
kini di Qamishi, sukacita datang
semasa upacara komuni pertama
di salah satu komuniti Kristian di
daerah itu.
“Iman dan Salib kami telah menang,” kata Fr Karam Shamasha
berasal dari Mosul setelah 126
kanak-kanak menerima komuni
pertama mereka pada akhir April
2022.
Pada 29 April juga, di Bagdad,
Kardinal Louis Raphael Sako, Patriark Gereja Kasdim, juga memberikan Komuni Pertama kepada
16 orang kanak-kanak di Gereja
Saint Elias.
“Ini adalah pemberian sakramen

dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam misteri ilahi,” kata
Kardinal Sako.
Pada 1 Mei 2022, seorang pemuda Kristian Ortodoks Syria
menerima Komuni Kudus untuk
pertama kalinya di Gereja Qamishli yang didedikasikan untuk

Perawan Maria. Liturgi Ekaristi
dirayakan oleh Msgr Maurice Amsih, Uskup Jazirah dan Efrat Ortodoks Syria.
“Kanak-kanak ini adalah harapan masa depan, mereka adalah
sumber kehidupan baru Gereja”,
kata Msgr Maurice. — Asia News

Mendengar adalah dimensi cinta, kata Sri Paus Fransiskus.

Doktor meminta saya tidak berjalan, Kanak-kanak terima komuni pertama,
kali ini saya harus patuh – Sri Paus tanda harapan iman untuk Irak
Fransiskus
QAMISHI, Irak: Beberapa tahun lalu, ISIS menyerang sebuah
VATIKAN: Lutut kanan Paus Fransiskus terus mengalami masalah.
Hal ini membuat Sri Paus kesakitan
sepanjang waktu. Pada akhir audiensi di Vatikan pada 30 April, Sri
Paus meminta maaf kerana tidak dapat bangun untuk menyambut para
penziarah.
“Saya suka berjalan kaki, tetapi
kali ini saya harus menuruti nasihat doktor,” jelasnya yang terpaksa
menggunakan kerusi roda buat pertama kalinya.
Paus Fransiskus menderita sakit
lutut akut yang membuatnya tidak
dapat berjalan normal. Situasi tersebut telah menyebabkan banyak perubahan dalam jadualnya dalam beberapa bulan terakhir ini.
Misalnya semasa Misa Vigil

Usaha giat dalam keharmonian antara agama, Raja dan
Ratu Yordan diberi penghormatan anugerah keamanan
TAKHA SUCI: Sempena Gala Tahunan ke-29 Yayasan Path to Peace
pada 9 Mei lalu telah menyampaikan Anugerah Keamanan 2022 kepada Duli Yang Maha Mulia, Raja
Abdullah II ibn Al Hussein dan
Permaisuri Rania Al Abdullah dari
Kerajaan Hashemite Yordan.
Anugerah tahunan berprestij itu,
mengiktiraf individu-individu yang
komited dalam pembangunan dan
usaha keamanan dalam negara dan
antarabangsa.
Turut hadir dalam majlis itu ialah
Uskup Agung Gabriele Caccia,
Pemerhati Tetap Misi Takhta Suci
ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan Presiden Path to Peace
serta 370 tetamu.
Semasa majlis itu, Uskup Agung

Caccia mengatakan Raja Abdullah
dan Pemaisuri Rania amat cemerlang dalam usaha keamanan dan keharmonian antara agama di Timur
Tengah dan dunia

Uskup agung itu menjelaskan
bahawa Yayasan Path to Peace adalah berakar dari sabda Kristus yang
bangkit kepada para rasul-Nya,
“Damai sejahtera menyertai kamu!”

Uskup Agung Caccia mengatakan komitmen Raja Abdullah terhadap toleransi beragama dan dialog
antara agama, khususnya usaha
Raja Abdullah melindungi keduadua tapak suci Islam dan Kristian.
Raja Abdullah telah memulakan
“Amman Message” 2004 yang menegaskan bahawa keganasan tidak
mempunyai tempat dalam Islam;
dan cadangannya pada 2010 untuk “Minggu Keharmonian Antara
Agama Sedunia” untuk dirayakan
setiap tahun, telah diterima pakai
oleh Perhimpunan Agung PBB.
Prelatus itu juga memuji keprihatinan Ratu Rania terhadap pendidikan dan dialog silang budaya, serta
kemampanan, persekitaran dan dialog yang mementingkan pendapat

serta suara .”
Uskup Agung itu memuji kesediaan Kerajaan Yordan yang menerima pelarian yang melarikan diri
dari situasi konflik dan mengulangi
ungkapan terima kasih Bapa Suci
Fransiskus yang melawat kerajaan
Yordan pada 2014 di mana Sri Paus
mengiktiraf keterbukaan Yordan
menerima pelarian dari Palestin,
Irak dan Syria.
Dalam ucapannya, kerabat diraja
Yordan itu mengungkapkan rasa
terima kasih kepada Yayasan Path
of Peace dan menerima anugerah
itu bagi pihak “rakyat Yordan, lelaki
dan wanita, orang muda dan warga
emas, orang Islam dan Kristian
yang adalah bersaudara.” — media
Vatikan
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Panggilan menjadi protaganis misi Gereja

KUALA LUMPUR: Sempena Hari Minggu
Gembala Baik pada 6 Mei lalu, Gereja St. Anthony telah mengadakan Misa Kudus yang
menfokuskan panggilan bagi kaum muda diikuti Adorasi Sakramen Mahakudus.
Perayaan Ekaristi dirayakan oleh Paderi
Paroki, Fr Clarence Devadass dan dibantu
oleh beberapa orang seminarian.
Antara seminarian yang membantu dalam
Liturgi ialah Seminarian Joseph dari Keuskupan Melaka-Johor yang menjadi pewarta
pertama dan Seminarian Cantona Cyril dari
Keuskupan Agung Kuching yang menjadi
pemazmur serta menyanyikan Bait Pengantar
Injil.
Seminarian Joseph sedang menjalani latihan
pastoral di Keuskupan Melaka-Johor manakala Seminarian Cantona, dalam Tahun Regency
di Gereja Kerahiman Ilahi, Shah Alam.
Fr Clarence semasa menyampaikan homilinya mengatakan, “Terang Gereja adalah
merupakan terang daripada Yesus Kristus
yang menyediakan dan berterusan menerangi
orang lain.
“Kita harus belajar untuk terus mendengarkan pesanan khusus Injil demi pemantapan
iman yang dimulai daripada diri kita sendiri.”
Selepas Misa Kudus, Fr Clarence memimpin Adorasi Sakramen Maha Kudus yang
dibantu oleh Seminarian George Vaithynathan
daripada Keuskupan Pulau Pinang. Beliau se-

O

dang menjalani pelayanan pastoral di Paroki
St. Anthony Kuala Lumpur.
Semasa Sakramen Maha Kudus ditakhtakan, para umat yang hadir juga turut memberi
penghormatan dan menyembah Kristus dalam
Sakramen Maha Kudus.
Sementara itu, Fr. Clarence bersama-sama
dengan umat yang hadir turut berdoa bersama
dalam keadaan hening di hadapan Sakramen
Maha Kudus.
Seterusnya, Seminarian George memimpin
doa itensi dan diringi Doa Litani untuk Panggilan oleh Fr. Clarence.

Pada akhir Adorasi, Fr. Clarence memberkati umat dengan Sakramen Maha Kudus
dan diiringi oleh lagu O Salutaris Hostia, dan
Tatum Ergo.
Hari Minggu Keempat Paskah juga merupakan Hari Minggu Doa Panggilan. Kehadiran para seminarian mempromosi panggilan
kepada kaum belia agar mereka berani menyahut panggilan menjadi paderi dan religius.
Para seminarian ini merupakan saksi kepada kaum muda bahawa pelayanan adalah
sukacita dan menjadi protaganis dalam misi
Gereja. — Karltwin Kerol

Baptisan baharu kongsi
sukacita menerima Yesus

PAPAR: Gereja Katolik St Joseph telah
menerima 28 orang baptisan baharu
pada malam Paskah yang lalu. Para
baptisan baharu ini berasa sangat lega
dan sukacita selepas menerima Sakramen Pembaptisan setelah lama tertangguh akibat pandemik. Berikut merupakan beberapa perkongsian daripada
para baptisan baharu:

C

inta Tuhan kepada
umat-Nya sangat
setia dan total.
Dia bukan sahaja
didera, dihukum mati
dan wafat demi menebus dosa-dosa kita
malah tidak pernah
lelah memberikan kita
harapan serta sukacita.
Inilah antara sebab mengapa saya
mahu dibaptis dalam Gereja Katolik.
Semasa mengikuti kelas IKD, beberapa kali saya terpaksa berpindah kelas
kerana mengikut majikan bekerja.
Syukur, saya telah dibaptis pada
malam Paskah lalu dan kini, saya lebih
khusyuk berdoa. Selain itu, saya juga
berharap saya berani untuk menjadi
saksi kristus. — Hafiz Christopher

R

amai yang bertanya
kepada saya, mengapa
mahu dibaptis dalam Gereja Katolik? Sejujurnya,
pada mulanya saya mahu
dibaptis kerana perkahwinan. Namun setelah menyertai IKD, Alkitab memberikan saya inspirasi dan dorongan untuk
semakin mengenal Yesus.
Yesus akan datang dengan sukacita
ke dalam hati dan keluarga kita jika kita
membukakan hati kepada-Nya.
Pengalaman rohani semasa menghadiri
Misa Kudus, berdoa dan membaca Firman Tuhan membuatkan saya menyedari
bahawa Tuhan selalu hadir dan menopang
hidup saya. — Dennis Chao Tak Leong

D

emi menghadiri kelas
IKD, saya sanggup
berhutang demi tambang,
malah dipotong gaji kerana tidak mahu bekerja
pada hari Minggu agar
dapat menghadiri kelas.
Puji Tuhan, Dia selalu
menghibur dan membantu saya menghadapi pelbagai masalah serta berjalan bersama saya sehinggalah saya dibaptis pada
malam Paskah lalu. — Rony Basri Rafael
bin Padie

Molly, dua dari kanan, bersama penanggung
dan rakan-rakan baptisan baharu.

Kenali
Santo Anda

D

K

eputusan untuk dibaptis
dalam Gereja Katolik
adalah keputusan sendiri,
tanpa paksaan. Lagipun, keluarga saya yang telah dibaptis memberi pengaruh positif
dan dorongan kepada saya
untuk mengimani Yesus.
Semasa menyertai IKD, selain pandemik,
saya menghadapi sedikit masalah kenderaan
dan adakalanya tidak dapat menghadiri kelas
kerana ada urusan. Syukur, saya dapat menghabiskan pembelajaran dan upacara-upacara
sebelum dibaptis. — Isaac Harrod Harbindar

K

eegoan, tidak dapat
mengampuni,
tidak
peduli…boleh merosakkan
kehidupan dan ketenangan
seseorang.
Saya bersyukur kerana sejak dibaptis, saya mengenal
dan belajar tentang pengampunan, hidup baharu dalam Yesus, pengorbanan dan sebagainya.
Saya juga sentiasa terdorong untuk berdoa,
bukan sahaja untuk diri saya tetapi juga untuk
keluarga.
Sesungguhnya Gereja Katolik mengajar
saya akan kebenaran, keselamatan kekal dan
belas kasihan Tuhan yang tidak pernah berakhir. — Ajesiuszander Adam

i Kota Kinabalu, seorang baptisan
baharu yang hanya mahu dikenali
sebagai Cathy mengatakan beliau mahu dibaptis dalam Gereja Katolik
setelah menghadiri Seminar Hidup Baru
Dalam Roh tiga tahun lalu. Cathy mengatakan selepas menghadiri seminar itu, ada
dorongan kuat dalam dirinya untuk mahu
mengenal Yesus. Oleh itu, beliau menyertai kelas IKD dan telah dibaptis pada
malam Paskah yang lalu.
Sementara itu, 42 katekumen telah
dibaptis di Gereja Holy Trinity, Inobong.
Salah seorang baptisan baharu, Molly

Moikon memberi kesaksian bahawa beliau
mahu dibaptis kerana percaya Yesus Kristus adalah Sang Juruselamat.
Molly juga menghadapi cabaran meneruskan kelas IKD setelah negara dilanda
pandemik Covid-19.
“Belajar dalam talian adakalanya mematahkan semangat kerana isyarat Internet
yang lemah. Tetapi kentalkan semangat
kerana serius untuk dibaptis. Di sebalik
rintangan dan cabaran, saya gembira kerana dapat belajar cara berdoa dan mengenal Yesus dengan lebih mendalam,” ujar
Molly.

Sto Isidore
si petani
~ 15 Mei ~

rang kudus ini dilahirkan pada tahun
1070 di Madrid, Sepanyol. Ibu bapanya adalah
petani, amat saleh dan
ingin memberi pendidikan terbaik bagi Isidore
tidak mampu. Isidore
kemudian bekerja dengan seorang tuan tanah
yang kaya di Madrid.
Isidore berkahwin dengan seorang gadis dari
keluarga miskin tetapi
baik. Mereka mempunyai anak lelaki tetapi meninggal dunia.
Isidore dan isterinya mempersembahkan kepada Yesus segala kepedihan dan duka mereka
kerana kepergian putera mereka.
Setiap hari, Isidore memulai harinya dengan
menghadiri Misa sebelum bekerja. Doa-doanya
kepada Bonda Maria dan para kudus membantu
pekerjaannya di ladang menjadi ringan dan sukacita. Ketika cuti, Isidore berusaha meluangkan waktu untuk bersembah sujud kepada Yesus
di Gereja.
Suatu ketika, ketika gereja mengadakan pesta,
ada sekumpulan pengemis yang datang. Umat
berasa tidak senang kerana takut makanan tidak
cukup. St Isidore yang melihat peristiwa itu, berdoa dan mukjizat berlaku. Makanan yang tersedia mencukupi untuk semua orang.
Cerita-cerita mukjizat berkaitan Isidore mula
menular. Dia seorang yang tidak mementingkan
diri dan menunjukkan kuasa Yesus melalui doa,
perkataan dan perbuatannya.
Wafat pada 15 Mei 1130, diwartakan sebagai orang kudus pada Mac, 1622 oleh Sri Paus
Gregorius XV bersama lima orang kudus hebat
yang lain iaitu St. Ignatius dari Loyola, St. Fransiskus Xaverius, St. Theresia dari Avila dan St.
Filipus Neri.

St Bernadine dari Siena
~ 20 Mei ~

S

t. Bernadine dilahirkan pada tahun 1380
di sebuah kota dekat
Siena, Itali. Semasa kecil, orang tuanya telah
meninggal dunia dan
dia dibesarkan oleh saudaranya.
Sejak kecil juga, Bernadine seorang yang
bijak dan tidak pernah
kata-kata kesat.
Orang kudus kita ini mempunyai cinta yang
istimewa terhadap Bonda Maria dan taat berdoa
kepada Bonda Maria seperti seorang anak yang
berbicara kepada ibunya.
Ketika daerahnya dilanda wabak pada tahun
1400, Bernadine dan rakan-rakannya menjadi
sukarelawan di rumah sakit, merawat ramai pesakit selama enam minggu.
Ketika berusia 22, Bernadine menyertai Ordo
Fransiskan dan ditahbis menjadi paderi. Dia
ditugaskan ke kota-kota dan desa desa untuk
mewartakan Injil. Pada masa itu, kebiasaan
buruk di kalangan umat menyebabkan mereka
tidak mencintai Gereja.
Bernadine bertanya pada Tuhan dalam doanya, bagaimana dia dapat membantu orang-orang
yang beriman lemah itu. Tuhan menjawab,
“Dengan Nama-Ku yang Tersuci.”
Sejak itu. Bernadine menyebarluaskan devosi
kepada Nama Yesus yang Tersuci dan melalui
devosi kepada Bonda Maria, Bernadine berhasil
membawa ribuan orang kembali ke pangkuan
Gereja.
Bernadine wafat pada usia 64 tahun, dan enam
tahun kemudian, iaitu pada tahun 1450 oleh Sri
Paus Nikolas V.

PERMOHONAN DOA SRI PAUS (MEI)
Untuk orang muda yang penuh iman: Kita berdoa untuk
semua orang muda, yang dipanggil untuk menjalani hidup
sepenuhnya. Semoga mereka meneladani kehidupan Maria
cara untuk mendengarkan, kedalaman untuk mencermati,
keberanian yang dihasilkan oleh iman, dan dedikasi untuk
melayani.

15 Mei, 2022

Ulang Tahun Keuskupan Keningau ke-29

Belas kasihan Tuhan memampukan
Keuskupan berjalan bersama
KENINGAU: “Setiap tahun kita merayakan Ulang Tahun Keuskupan (UTK) kerana
mahu mengungkapkan semangat kesatuan
dan komitmen kita sebagai umat Tuhan,”
kata Uskup Cornelius Piong semasa memimpin Perayaan Ekaristi sempena tiga peristiwa penting iaitu Ulang Tahun penubuhan
Keuskupan Keningau ke-29, Ulang Tahun
Episkopal Uskup Cornelius Piong yang ke29 dan Pesta Kaamatan peringkat Keuskupan.
Selepas dua tahun dirayakan tanpa kehadiran umat yang ramai, UTK ke-29 yang
diraikan di Paroki St Patrick Membakut
pada 7 Mei 2022, dihadiri lebih seribu umat.
Meskipun SOP telah dilonggarkan namun
umat yang datang tetap menjaga penjarakan
sosial dan memakai pelitup muka.
Misa Kudus dimulakan dengan muzik
dan tarian tradisional diikuti perarakan para
paderi dan Uskup. Turut hadir dalam perayaan ini ialah Uskup Agung Kota Kinabalu, John Wong.
Semasa menyampaikan homilinya,
Uskup Cornelius mengungkapkan harapannya agar generasi yang lahir selepas 6 Mei
1993, agar terus menghidupkan semangat
kekitaan serta mengambil peduli terhadap
kebajikan rohani dan fizikal Keuskupan
Keningau.
Gembala Keuskupan Keningau itu juga
mengatakan dengan merayakan UTK, “kita

memperbaharui dan memantapkan perjalanan kita bersama dengan pandangan serta
hati kita terarah kepada Yesus kerana hanya
Dialah Sumber, Alasan dan Tujuan perjalanan kita bersama.”
Bapa Uskup juga bersyukur kepada Tuhan di atas usaha, komitmen dan pelayanan para paderi, religius, katekis dan umat
awam yang telah serta giat membantu menabur benih-benih iman di Keuskupan ini.
Uskup yang berasal dari Kuala Penyu itu
mengakui dunia sekarang sedang menghadapi pelabagai cabaran dan sebagai Gereja
telah melakukan proses sinode untuk lebih
mendengarkan keperluan umat serta berjalan bersama dalam terang Roh Kudus.
Pada akhir Misa, semasa menyampaikan

ucapannya, Uskup Cornelius menekankan
agar para klerus, religius dan umat benarbenar dapat merenung perjalanan iman
selama 29 tahun ini, adakah ia semakin
berkualiti dan komited berjalan bersama?
Uskup bumiputera pertama di Malaysia
itu juga mengingatkan umat agar berbangga
dengan identiti Katolik mereka.
“Jangan hanya menjadi Katolik di tempat sendiri tetapi apabila berada di luar negara atau di tempat lain, kita mahu menjadi
‘umat bebas’ . Yesus memberi kita misi agar
menjadi cahaya dan garam dunia di mana
sahaja kita berada.”
Bapa Uskup juga memetik pesanan Sri
Paus Fransiskus sempena Hari Minggu Doa
Panggilan Sedunia 2022 bahawa, “Kita di-

Perhimpunan Sinode MJD, dipanggil
untuk terbuka mendengar Roh Kudus

JOHOR BAHRU: Kemuncak sinode peringkat keuskupan telah berlangsung di Gereja
Immaculate Conception Johor Bahru pada 3
Mei 2022. Ia telah dihadiri oleh 180 perwakilan dari semua paroki di keuskupan tersebut
bersama para klerus dan religius.
Uskup Bernard dalam ucapan pembukaannya berkata, “sebagai sebuah Gereja dan
Keuskupan, kita hadir di sini pada hari ini untuk berterima kasih kepada Tuhan atas berkat
yang telah kita terima terutama semasa kita
menutup sinode peringkat keuskupan ini.”
“Kita diajak untuk mengingati perjalanan
iman kita sebagai umat Tuhan di Keuskupan
ini dan untuk memulakan semula proses ini,
berjalan dan melihat bersama-sama dalam
terang Roh Kudus.”
Tambah Uskup Bernard, “Kita dipanggil
untuk menjadi inklusif, bersepadu, bersungguh-sungguh dalam tindakan kita dan diinspirasikan oleh Roh Kudus.”

Fr. Moses Rayappan dalam ucapan alualuannya berkata, “inilah perjalanan kita, ini
Sinode kita.”
“Pelayanan kita untuk Gereja bukanlah
pekerjaan, tetapi pengorbanan. Kita tidak
melayani kepada mereka yang kita suka
sahaja tetapi melayani semua orang dalam
kasih.”
Tambahnya, “Pada hari ini, kita datang sebagai satu Keuskupan. Lupakan semua prejudis kita, kita datan dengan hati terbuka untuk
mendengar kepada Roh Kudus dan sesama.
Jika kita tidak mendengar kepada Roh Kudus, kita akan dapat menerima pandangan
orang lain.
Kita seharusnya bangga kerana menjadi
warga Keuskupan ini. Kita harus berfikir sebagai sebuah Keuskupan, melangkah sebagai
sebuah Keuskupan dan berjalan bersama sebuah Keuskupan.
Sesi-sesi pada hari itu diadakan dalam

empat bahagian dan soalan-soalan renungan
adalah seperti berikut:
1.Bagaimana
anda
membayangkan
Keuskupan Melaka-Johor sepuluh tahun
akan datang?
2.Apakah isu-isu (nyatakan tiga) harus
diperhatikan di Keuskupan ini?
3.Namakan tiga pelan atau program yang
dapat membantu masa hadapan kita sebagai
sebuah Keuskupan.
Pada Misa penutup, Uskup Bernard mengongsikan homilinya mengenai pohon yang
dipilih sebagai imej Cultural untuk Keuskupan dengan menumpukan Persekutuan, Partisipasi dan Misi.
Semasa Pengutusan, Bapa Uskup memberikan semua paderi paroki tanaman untuk
ditanam di paroki masing-masing. Selepas
Misa, Uskup Bernard dan Fr Edward Rayappan menanam tanaman masing-masing di
groto. – Tim Sinode Keuskupan MJD

panggil membangun keluarga manusia” dan
ini memerlukan kita untuk mengenal Yesus,
menyambut cinta kasih-Nya dan melayaniNya.
Uskup Cornelius kemudiannya mengumumkan tuan rumah UTK ke-30 pada tahun 2023 iaitu Paroki Roh Kudus, Sook.
29 tahun yang lalu iaiatu pada 2 Februari 1993, Sri Paus Yohanes Paulus II telah
mengumumkan secara rasmi di Roma,
pelantikan seorang Uskup bagi Keuskupan
Keningau. Penubuhan Keuskupan Keningau dan pentahbisan Uskupnya yang pertama, Monsignor Cornelius Piong, dijalankan
serentak oleh wakil Sri Paus, Uskup Agung
Alberto Tricarico pada 6 Mei 1993, di Gereja St. Francis Xavier, Keningau.

13 Pelayan
Komuni diutus
pada Hari Paskah
KOTA MARUDU, Bersempena hari Kebangkitan Kristus Yesus, Fr. Jalius J. Sading telah menyempurnakan perutusan terhadap 13 orang Pelayan Komuni Tak Lazim
(Extra-ordinary minister of the Holy Communion) semasa dalam Perayaan Ekaristi.
Gandingan pelayan lama dan baharu ini
tekad untuk membantu paderi.
Dalam homilinya, Fr. Jalius turut memberikan kata-kata dorongan dan peneguhan kepada semua yang telah dipilih dan
diutus untuk tetap melayani Tuhan dan
sesama dengan hati yang bersukacita dan
setia dalam melayani di mana pun mereka
diperlukan.

