Lalu, di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah
gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan
kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun
dari syurga, dari Tuhan.
Kota itu penuh dengan kemuliaan Tuhan dan
cahayanya sama seperti permata yang paling
indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti
kristal.
Wahyu 21:10-11
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Semoga para Kudus baharu
beri ilham solusi damai

K

OTA VATIKAN: “Tuhan
mempunyai impian untuk hidup anda. Sambutlah impian itu, dan kejarlah dengan kegembiraan,” kata Sri Paus
Fransiskus pada 15 Mei lalu semasa memimpin Misa Kudus pengisytiharan sepuluh orang Santo
baharu di Dataran Sto Petrus.

Pada permulaan perayaan liturgi, Sri
Paus mengisytiharkan sepuluh orang kudus baharu tersebut iaitu: Titus Brandsma;
Lazzarus Devasahayam; César de Bus;
Luigi Maria Palazzolo; Giustino Maria
Russolillo; Charles de Foucauld; Maria
Rivier; Maria Francesca dari Jesus Rubatto; Maria dari Jesus Santocanale; Maria
Domenica Mantovani.
Sangti Papa menyatakan, “Ini adalah warisan yang Kristus wariskan kepada kita iaitu
kriteria utama yang membezakan kita daripada orang lain iaitu ‘perintah kasih’,” untuk membezakan sama ada kita benar-benar
murid-Nya, perintah kasih.”
Sri Paus mempertimbangkan dua elemen
Perintah ini: kasih Yesus kepada kita, dan
kasih yang Dia minta kita tunjukkan kepada
orang lain.
Kasih, kuasa yang mengubah hidup kita
Sri Paus Fransiskus memberi amaran bahawa dunia sering cuba untuk meyakinkan

kita bahawa kita dihargai jika kita mempunyai ‘nilai’ tertentu, tetapi Injil mengingatkan
kita bahawa kita amat disayangi.
Disayangi, adalah sebahagian daripada
identiti Kristian dan kekuatan kita, kata Sri
Paus Fransiskus.
“Ada kalanya, apabila terlalu menekankan usaha bagi melakukan kerja yang baik,
kita telah mencipta cita-cita kekudusan yang
berlebihan berdasarkan diri kita sendiri,
berdasarkan sifat-sifat heroik kita atau keupayaan kita demi mencapai ganjaran.
Dengan cara ini, kita telah mengubah kesucian menjadi sesuatu yang sukar dicapai.
Tanpa disedari, kita telah memisahkan hidup
kudus kehidupan seharian, di mana kita seharusnya mencari dan merangkul hidup kudus ini dalam rutin harian kita.”
“Kasih yang kita terima daripada Tuhan,
adalah kuasa yang mengubah hidup kita,
dan membuka hati kita dan membolehkan
kita mengasihi,” ujar Sri Paus.
“Apakah ertinya menghidupi kasih?
Mengasihi bermaksud: melayani dan memberikan nyawa. Untuk melayani, ia tidak
mengutamakan kepentingan kita sendiri:
melayani adalah untuk membersihkan sistem kita daripada racun ketamakan dan daya
saing yang tidak sihat; untuk melawan barah
ketidakpedulian dan sikap mementingkan
diri sendiri; untuk berkongsi karisma dan
hadiah yang Tuhan telah berikan kepada
kita,” jelas Bapa Suci Fransiskus.

Sri Paus tawarkan panduan
politik untuk belia Kristian

Sri Paus Fransiskus semasa memimpin Misa Kudus Kanonisasi 10 orang Kudus baharu.

Menjadi protagonis damai bukan peperangan
Sri Paus Fransiskus tidak pernah berhenti
menggesa para pemimpin dunia untuk
mengamalkan budaya dialog dan menjadi
protagonis keamanan, bukan peperangan.
Di hadapan lebih 50,000 penziarah, Sri
Paus mengajak mereka untuk meneladani
sepuluh Orang Kudus yang dikanonisasi
pada hari tersebut.
“Para Santo ini telah memupuk pertumbuhan rohani dan sosial di negara masing-

masing dan juga seluruh keluarga manusia,”
ujar Sri Paus sambil mengecam banyak peperangan yang melanda dunia hari ini dan menyeru pemimpin untuk bertanggungjawab.
“Malangnya, di dunia ini, penjarakan semakin melebar dan ketegangan serta peperangan meningkat,” kata Sri Paus, menyatakan harapan agar para Santo baharu ini dapat
memberi inspirasi menyelesaikan konflik
melalui “kebersamaan dan berdialog.” —
media Vatikan

ROMA: Sri Paus Fransiskus menerima audiensi sekumpulan anggota “Persaudaraan
Politik” dari Komuniti Chemin Neuf dan
mengundang mereka untuk mengejar
komitmen mereka dalam menggalakkan
dialog serta menggalakkan mereka berani
mengambil tindakan untuk kebaikan umat
manusia.
Persaudaraan
Politik
Chemin-Neuf
menyatukan orang-orang muda berusia 1835 tahun, dari pelbagai negara, dimotivasi
oleh semangat membantu orang miskin dan
bertindak dalam politik sesuai dengan ajaran Gereja.
Berbicara kepada kumpulan belia itu pada
16 Mei, Bapa Suci menawarkan refleksi tentang makna sejati politik bagi orang Kristian.
“Politik adalah pertemuan, refleksi, tindakan,” jelasnya. Pertama dan terpenting, katanya, politik adalah seni perjumpaan.
Prelatus itu menekankan bahawa seni perjumpaan itu adalah keterbukaan terhadap
orang lain dan menerima perbezaan mereka
sebagai sebahagian dari dialog yang saling
menghormati.
“Tanpa perubahan hati, politik akan
berisiko berubah menjadi konfrontasi
kekerasan, di mana orang cuba memasukkan secara paksa, idea-idea mereka sendiri

dan mengejar kepentingan tertentu yang
sama sekali bertentangan dengan prinsip
“persatuan menang atas konflik” (bdk.
Evangelii Gaudium , 226-230).
Injil adalah kompas politik terbaik
“Sebagai orang Kristian, kita harus selalu
memilih politik yang mengejar kebaikan
bersama. Kompas politik yang paling baik
ialah Injil, yang membawa kepada dunia
visi yang sangat positif tentang kemanusiaan yang dicintai oleh Tuhan.”
Sri Paus juga senang melihat bahawa Persaudaraan Politik “bukan setakat mengadakan forum dan perbincangan tetapi mengarah kepada bentuk komitmen konkrit.
“Janganlah kita lupa bahawa aksi konkrit
adalah lebih penting daripada kata-kata atau
sekadar memberi idea,” tegas Sri Paus.
Migran dan ekologi
Bapa Suci juga gembira dengan usaha komuniti itu yang memperjuangkan para migran
dan ekologi. Sri Paus mengundang mereka
yang hadir untuk melanjutkan jalan mereka
“meniru Yesus Kristus” dan “mendengarkan
Roh Kudus dengan penuh perhatian” agar
politik dapat dipraktikkan sebagai “bentuk
amal tertinggi”, seperti yang didefinisikan
oleh Sri Paus Pius XI. — CNA
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Bukan maaf, tetapi kasih-lah yang
menggerakkan kita ke hadapan

Y

ang boleh dimaafkan tidak
perlu dimaafkan dan yang tidak
boleh dimaafkan tidak boleh dimaafkan.
Michael Buckley menulis katakata itu untuk mengulas tentang
pengkhianatan sebanyak tiga kali
Petrus terhadap Yesus.
Berikut merupakan konteksnya:
Petrus telah mengkhianati Yesus
pada waktu Dia amat memerlukan,
namun Petrus bukan mengkhianati
kerana berniat jahat sebaliknya, kerana kelemahannya sendiri. Ketika
berhadapan dengan Yesus buat kali
pertama setelah mengkhianati-Nya,
kita dapat memahami betapa tidak
selesanya Petrus. Apa yang dapat
anda katakan selepas mengkhianati
seseorang?
Dia tidak perlu berkata apa-apa!
Yesus telah mengambil inisiatif dan,
seperti yang dikatakan oleh Buckley, Yesus tidak mengatakan seperti, “saya faham anda mudah takut
dalam situasi seperti itu! Saya faham
kenapa ia berlaku demikian!” Melalui kenyataan ini, Dia tidak memberitahu Petrus bahawa Dia tetap mengasihinya.
Yesus hanya bertanya kepada
Petrus, “Adakah engkau mengasihi
ku?” dan apabila Petrus berkata
“ya”, segala yang berlalu dilupakan
dan hidup diteruskan. Tiada alasan
diperlukan. Yang boleh dimaafkan
tidak perlu dimaafkan dan yang
tidak boleh dimaafkan tidak boleh
dimaafkan. Sifat manusiawi kita
yang lemah, sudah menjelaskan

D

mengapa kita terdorong kepada
pengkhianatan; apa yang perlu
diucapkan selepas melakukan kesilapan, tidak ada. Tetapi kita perlu
memperbaharui semula komitmen
kasih kita.
Saya mengenali pasangan suami
isteri yang pernah melalui situasi ini.
Mereka berdua menghadiri pesta
pada suatu malam Jumaat dan si isteri, kerana di bawah pengaruh alkohol dan dadah, meninggalkan parti
itu dengan lelaki lain.
Suaminya tidak menyedari perkara ini, tetapi, apabila mengetahuinya
dia amat kecewa. Dia pulang ke
rumah sendirian dan berjaga sepanjang malam, tanpa dapat melelapkan
mata. Fikirannya penuh dengan siri
membalas dendam, namun pada
akhirnya, keputusannya telah membawa rahmat.
Dia sedang duduk di meja dapur
pada tengah hari keesokan harinya
apabila isterinya, yang takut dan
sedar akan kesilapannya, pulang ke
rumah.
Si isteri terlebih dahulu telah bersedia dengan ucapan maaf dan bersedia untuk menghadapi kemarahan
suaminya. Tetapi hal yang lain pula
berlaku.
Suaminya tidak membenarkan dia
menyuarakan sebarang permohonan maaf atau alasan, dan dia tidak
marah. Sebaliknya, dengan tenang
dan sedih, dia hanya berkata begini:
“Saya akan keluar dari rumah selama seminggu, jadi anda boleh fikirkan perkara ini dengan teliti. Anda

perlu membuat keputusan. Adakah
awak isteri saya atau adakah awak
orang lain?”
Dia kembali seminggu kemudian
untuk mendengar kata maaf daripada si isteri, tetapi yang lebih penting di sini ialah komitmen mereka
memperbaharui kesetiaan mereka
sebagai suami isteri.
Memang, semasa dia kembali
ke rumah, si isteri telah memohon
maaf. Keengganan si suami untuk tidak mendengar alasan pada
awalnya, telah membawa kebahagiaan jangka panjang, tetapi diakui,
untuk jangka pendek, ia agak kejam.
Meskipun sesuatu kesilapan itu sukar dimaafkan, kita masih memerlukan peluang untuk meminta maaf.
Memohon maaf adalah penting,
sama ada untuk orang yang meminta
maaf dan untuk orang yang menerimanya.
Sebelum permohonan maaf itu
yang jelas dibuat, ia tidak akan selesai. Walau bagaimanapun, penyesalan yang jelas bukanlah apa yang

menggerakkan sesuatu ke hadapan
apatah lagi dalam perhubungan
yang terluka dan hancur. Apa yang
menggerakkan kita selepas pengkhianatan ialah komitmen yang diperbaharui untuk mencintai, komited
untuk setia, bukan setakat memohon
kemaafan.
Yang tidak boleh dimaafkan tidak
dapat dimaafkan. Sesungguhnya, itu
benar, namun, kadangkala kita perlu
memahami dengan lebih mendalam
tentang perkara-perkara yang tidak
dapat dimaafkan.
Berikut adalah salah satu contoh: Beberapa tahun lalu, kejadian
ini berlaku di Australia. Sebuah
Yayasan Sekolah Katolik baharu
sahaja selesai membina sekolah berjuta-juta dolar. Tidak lama selepas
ia dibuka, salah seorang pelajarnya,
seorang remaja sekolah menengah,
menyalakan api di dalam lokernya,
dia tidak menyedari bahawa injap
gas untuk sistem pemanasan sekolah
berada betul-betul di belakang lokernya.
Kebakaran besar bermula dan seluruh sekolah hangus. Yang baiknya,
remaja lelaki itu mengumpulkan keberanian dan mengakui apa yang telah berlaku. Kemudian, sudah tentu,
satu siri soalan timbul, yang tidak
berkesudahan berlaku: Mengapa
dia akan melakukannya? Mengapa
ada orang yang menyalakan api di
dalam lokernya? Kenapa dia bodoh
sangat? Dapatkah alasannya itu dimaafkan?
Saya sangat menghargai jawapan

terhadap soalan-soalan itu oleh salah
seorang uskup Australia.
Beliau bercakap kepada kumpulan guru dan pentadbir sekolah yang
menyoal dengan jawapan ringkasnya menjelaskan semuanya. Mengapa pelajar muda ini melakukan
perkara seperti itu? Sebab dia hanyalah seorang budak! Selama ini,
kanak-kanak lelaki telah lama (tanpa
sebab yang boleh dijelaskan) memulakan kebakaran sebelum injap gas
pernah muncul di planet ini. Lebihlebih lagi, tidak ada alasan untuk itu,
kecuali sifat manusia itu sendiri.
Sering kali, itulah alasan untuk
tidak dapat dimaafkan: Kerana kita
manusia! Sesungguhnya, ini adalah
alasan sebenar bagi isteri yang di
bawah pengaruh alkohol dan dadah
lalu mengkhianati suaminya, sama
seperti alasan sebenar bagi Petrus
apabila dia mengkhianati Yesus.
Tetapi, ini mesti difahami dengan
teliti. Alasan bahawa kita manusia
lemah bukanlah alasan yang baik
untuk pengkhianatan atau kebodohan. Kita manusia! Kanak-kanak lelaki tetap dengan sifat umum kanakkanak lelaki!
Pengajarannya ialah setiap kali
kelemahan moral kita menyebabkan
kita jatuh ke dalam pengkhianatan
atau kebodohan, apa yang perlu kita
ingati ialah bukan permintaan maaf
yang menggerakkan kita ke hadapan, tetapi komitmen yang diperbaharui dalam kasih dan cinta. —
Hakcipta Terpelihara 1999-2022@
Fr Ron Rolheiser

Menjalani kehidupan dengan sikap Kristian

alam Injil Yohanes yang
kita dengar dalam
perayaan Ekaristi hari ini,
Yesus menyampaikan tiga pesan
kepada kita:
1.Kita sungguh mengasihi Tuhan
apabila kita melaksanakan sabda-Nya.
2.Yesus berjanji akan mengutus
Roh Kudus sebagai Penghibur.
3.Yesus akan memberikan damai
sejahtera kepada murid-muridNya.
Semasa berpisah dengan
murid-murid-Nya, sebelum Dia
ditangkap dan harus menderita
dan dihukum mati di salib, Yesus
berkata kepada mereka: “Jika
seorang mengasihi Aku, ia akan
menuruti firman-Ku.”
Dalam suratnya Yohanes menegaskan, bahawa Tuhan adalah
kasih (1 Yoh 4:8.16). Kedatangan
Yesus Kristus sebagai putera
Tuhan, sebagai manusia, itulah
buktinya bahawa Tuhan adalah
sungguh kasih.
Seluruh hidup Yesus adalah
bukti pelaksanaan kehendak
Tuhan Bapa, yang mengasihi
umat manusia, iaitu kita semua.
Dengan sikap, kata dan perbuatan Yesus mengungkapkan kasihNya kepada Bapa-Nya sekaligus
kepada kita, iaitu dengan melak-

sanakan perintah Bapa-Nya. Apa
yang telah dilakukan-Nya sendiri,
itulah inti pesan yang disampaikan
Yesus kepada murid-murid-Nya.
Bila kita sebagai umat Kristian
sungguh mengasihi Kristus, maka
kita harus bersedia dan sungguh
melaksanakan segala perintahNya.
Bila kita sedar akan martabat
kita sebagai murid Yesus, kita
harus bersedia juga untuk merenung dan bertanya kepada diri
sendiri: sejauh mana iman dan
kasih kita kepada Kristus. Adakah
saya sungguh-sungguh melaksanakan kasih Tuhan dalam hidup
sehari-hari?”
Yesus berkata: “Sesiapa tidak
mengasihi Aku, ia tidak menuruti
firman-Ku.” Dengan kata lain:
sesiapa tidak melakukan ajaran/
perintah Kristus, itu bererti ia
tidak sungguh percaya kepada
Kristus dan tidak mengasihi-Nya.
Kedua: Yesus berjanji akan
mengutus Roh Kudus. Yesus tidak
mahu meninggalkan pengikutpengikut-Nya sendirian. Roh
Kudus ini berasal daripada Tuhan
bukan daripada dunia.
Sesudah Dia naik ke syurga,
pada Hari Raya Pentakosta, Roh
Kudus yang diutus oleh Kristus
akan datang. Yesus menegaskan

kepada murid-murid-Nya, bahawa
Roh Kudus akan mendampingi
mereka untuk tetap mengingatkan
mereka dan supaya memegang
teguh ajaran Yesus. Dengan
bimbingan Roh Kudus inilah
keaslian, kesungguhan atau autentik ajaran Kristus akan selalu terpelihara secara utuh.
Hal kehadiran Roh Kudus
dalam Gereja ini perlu selalu kita
sedari. Sebab dengan makin
bertambahnya perubahan, yang
berlangsung di dunia dewasa ini,
makin bertambah pula kepelbagaian pandangan, pendapat, fikiran,
pendirian, prinsip dan sikap orang
dan golongan. Roh Kudus inilah
yang membimbing para Rasul dan
Sri Paus yang memimpin perjalanan perkembangan Gereja dalam
masyarakat dunia yang terus
berkembang.
Roh Kudus yang satu dan sama
itu juga hadir dalam hati kita masing-masing dan harus kita dengarkan bimbingan-Nya.
Ketiga: Akhirnya Yesus juga
berkata: “Damai sejahtera
Kutinggalkan bagimu. Damai
sejahtera-Ku Ku berikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan
tidak seperti yang diberikan oleh
dunia kepadamu” (Yoh 14:27).
Damai ataupun damai sejahtera

HARI MINGGU PASKAH KE-6 (C)
Kisah para rasul 15:1-2.22-29;
Wahyu 21:10-14.22-23;
injil yohanes 14:23-29
yang dimaksudkan dalam Injil
Yohanes itu bukanlah damai lahiriah atau luaran sahaja. Misalnya
jikalau tidak ada perang, tidak ada
konflik dengan kekerasan, tidak
ada kemiskinan, tidak ada bencana alam.
Damai Kristus yang disebut
Yohanes dalam Injil hari ini
adalah damai batin atau rohani
atau damai dalam hati kita sebagai
manusia, baik dengan diri kita
sendiri ataupun dengan Tuhan.
Yesus menegaskan: “Jangan
gelisah dan gentar hatimu!” Inilah
sebenarnya damai sejati.
Bila damai sejati ini tidak dimiliki, maka bentuk damai apa pun
lainnya, seperti misalnya kekayaan, kejayaan, kemakmuran, tidak
dapat dimiliki sepenuhnya, sebab
semua itu sifatnya sementara.
Damai yang dimaksudkan
Yesus dalam bahasa asli Yahudi
adalah ‘shalom’. Yesus pada
malam Paskah ketika bertemu

dengan murid-murid-Nya berkata
‘shalom’ kepada mereka.
Menurut Alkitab/Kitab Suci
shalom atau damai sejahtera
bukan hanya bererti: tidak ada
pertengkaran atau perang, tidak
ada malapetaka atau bencana.
Tetapi ‘shalom’ secara positif bererti: ada persaudaraan, kegembiraan, ketenangan, damai, kesejahteraan.
Dalam perayaan Ekaristi ini kita
berhimpun mengelilingi Kristus
dan akan menerima Diri-Nya
dalam Ekaristi.
Semasa menerima Ekaristi,
semoga kita tidak gelisah dan gentar, melainkan menerima damai
sejahtera penuh kasih.
Semoga damai sejahtera yang
kita terima dari Kristus itu, kita
teruskan kepada sesama kita,
sehingga damai sejahtera yang
diberikan Yesus juga dapat dimiliki oleh ramai orang. — iman
katolik
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CJC rai Minggu
Laudato Si’ 2022

KOTA KINABALU: Komisi Keadilan Penciptaan Keuskupan Agung Kota Kinabalu
(CJC) menyertai Gereja seluruh dunia untuk
merayakan Minggu Laudato Si' 2022 pada 2229 Mei ini.
Ensiklik Laudato Si’ karangan Bapa Suci
Fransiskus yang menulis seruan penjagaan
ciptaan, menandakan ulang tahun ke-tujuh
pada tahun ini.
CJC mengajak umat Katolik untuk mendengar dan menyahut seruan penciptaan bersamasama, bersukacita dengan kemajuan yang telah
kita capai dalam menghidupkan Laudato Si’,
dan mempergiatkan usaha kita melalui Platform Tindakan Laudato Si’ yang dinamik, berjalan di laluan “Sinodal”.
Minggu Laudato Si’ 2022 akan menandakan
sambutan Minggu Laudato Si’ global keempat (2016, 2020, 2021). Tetapi buat pertama
kali sejak 2016, acara itu akan menampilkan
acara secara bersemuka, satu peristiwa penting dalam usaha dunia menentang pandemik
COVID-19.
Tema minggu Laudato Si’ pada tahun ini ialah
“Mendengar dan Berjalan Bersama”. Acara
global lapan hari itu akan dipandu oleh petikan
berikut dari Laudato Si’ Bapa Suci Fransiskus:
“Menyatukan keluarga manusia untuk melindungi kediaman bersama kita” (LS 13).
CJC telah menyediakan program/aktiviti
sepanjang minggu tersebut dan semua umat
dijemput untuk mengambil bahagian:
22 Mei 2022
l 12:00 pm – 1:00 tengah hari (6.00 ptg –
7.00 ptg Masa Malaysia, Ahad)
l Pembukaan Minggu Laudato Si’ oleh Bapa
Suci Fransiskus
Pautan: https://laudatosiweek.org/event/opening-of-laudato-si-week-by-pope-francis/
8:00 malam: Renungan kepada tema
“Mendengar dan Berjalan Bersama” oleh Fr
Russell Lawrine
Pautan:
https://m.facebook.com/Commission-for-Creation-Justice-of-Kota-Kinabalu-259566261284069/

Tanya
Jawab

Adakah anda
mempunyai
persoalan
agama, Kitab
Suci atau ajaran
Gereja?
Hantarkan
soalan anda ke:
HERALD
5, Jalan
Robertson,
50150
Kuala Lumpur
Email:
liza@herald.com.my
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23 Mei 2022
l 10:00 pagi-12.00 tengah hari (4.00 ptg 6.00 ptg Masa Malaysia)
l
Tiada lagi Keruntuhan Biodiversiti:
Mengimbang Semula Sistem Sosial dengan
Alam Semulajadi
Pautan:
https://laudatosiweek.org/event/
no-more-biodiversity-collapse-rebalancingsocial-systems-with-nature/
8:00 mlm - 9.30 mlm
Ceramah secara maya menerusi Zoom
Topik: Gaya Hidup Sisa Sifar oleh Ruth Yap
(Pengasas Zero Waste Sabah)
8:00 Mlm (Kuala Lumpur)
Join Zoom Meeting
Pautan: https://us02web.zoom.us/j/81137056
055?pwd=c05mYlhubDlsWTR1aER5amhaT
TZ2Zz09
Meeting ID: 811 3705 6055
Kata Laluan: ZEROWASTE
24 Mei 2022
Memperkasakan ECO-mmunity, Memeluk
Orang Miskin – ulang tahun ke-tujuh Bapa
Suci Fransiskus menandatangani Laudato Si’
Pautan: Empowering ECO-mmunity, Embracing the Poor (seventh anniversary of
Pope Francis signing Laudato Si’) – Laudato
Si Week
7:30 ptg – 9:40 mlm: Memahami Kerohanian
Penciptaan Oleh Fr Jojo, SJ (CJC Wilayah)
Pautan: https://us06web.zoom.us/meeting/
register/tZUrcuqgrjsvGd1MBOd4_wrHGaKP1GbyxLOB
25 Mei 2022
9:00 pagi – 10:30 pagi (3.00 ptg- 4.30 ptg
Masa Malaysia)
Bahan Api Fosil, Keganasan dan Krisis Iklim
Pautan: https://laudatosiweek.org/event/fossil-fuels-violence-and-the-climate-crisis/
26 Mei 2022
2:30 ptg – 3:30 ptg (8:30 mlm – 9:30 mlm

Pelayanan
pastoral untuk
para tahanan

Masa Malaysia)
Melabur dalam Laudato Si’
Pautan:
https://laudatosiweek.org/event/
laudato-si-and-education-the-feast-of-theascension/
27 Mei 2022
Tayangan Filem Laudato Si’
Pautan: Laudato Si’ Movie presentation –
Laudato Si Week
28 Mei 2022
7:00 ptg – 8:00 mlm
Kerohanian Ekologi/Festival Laudato Si dari
Assisi
Pautan:
https://laudatosiweek.org/event/
ecological-spirituality-laudato-si-festivalfrom-assisi/
Pada 28 Mei, aktiviti Laudato Si’ diadakan
di Pusat Retret FSIC, di Pace Bene, Kg Purak,
Papar. Antara acara pada hari tersebut ialah
cara TUT pokok, Vermikompos oleh Benny
Franklin Hartheman (Pengarah urusan Bioexpert Sdn Bhd) serta bengkel Kitar Semula.
Misa Penutupan Minggu Laudato Si’ akan
dipimpin oleh Fr Russell Lawrine, Penasihat
Rohani, Komisi Keadilan Ciptaan, Keuskupan Agung Kota Kinabalu.

Tentang Feng Shui

Soalan: Salah seorang ahli keluarga kami
sedang sakit dan kami juga mempunyai
masalah kewangan sehingga meminta panduan
daripada guru Feng Shui. Apakah Feng Shui
ini boleh diamalkan atau dosa?

Memang sekilas terdapat hal-hal dalam Feng
Shui ini yang dapat diterima dengan akal sihat
seperti sediakan ruang yang cukup di sekitar
pintu masuk, adalah baik jika rumah menghadap
ke timur, dan sebagainya.
Namun aturan-aturan Feng Shui ada yang menjurus kepada tahyol misalnya jumlah anak tangga
dihitung untuk memenuhi ketentuan angka tertentu dan anggaran yang digunakan untuk membangun rumah dengan angka-angka yang konon baik.
adalah meteran khusus yang memuat angkaangka yang konon ‘baik’/hokki mahupun yang
‘buruk’.
Semua contoh-contoh ini cenderung bersifat
tahyul, dan kita sebagai umat Katolik tidak seharusnya percaya akan hal-hal semacam ini.
Kita tidak perlu berkonsultasi dengan ahli Feng
Shui bagi memperoleh hokki dalam perniagaan
mahupun kebahagiaan dalam keluarga. Berkat
semacam itu datang dari Tuhan, dan bukan dari
cara mengatur perabot, ruangan dan tangga dalam
rumah.
Maka tidak ada gunanya berkonsultasi dengan
para ahli Feng Shui, kerana selain tidak sesuai

dengan iman Katolik, para ahli Feng Shui tersebut juga memberikan saranan yang berbeza-beza.
Sesungguhnya, alasan yang mendasar mengapa
pergi konsultasi ke para ahli Feng Shui tidak sesuai dengan iman Katolik, dan dosa, kerana:
1) dengan berkonsultasi kepada para ahli Feng
Shui, maka seseorang tidak lagi mengandalkan
Tuhan dan firman-Nya dalam menghadapi
masalah, melainkan berpaling kepada para ahli
Feng shui;
2) Orang yang percaya kepada Feng Shui tidak
lagi mengenali Tuhan sebagai Peribadi, tetapi
sebagai energi “chi” yang mengendalikan segala
sesuatu dalam hidupnya;
3) Tanpa disedari, orang tersebut menduakan
Tuhan, atau dapat dikatakan bahawa hal Feng
Shui ini dapat menjadi berhala baginya;
4) jika konsultasi dengan para ahli Feng Shui itu
melibatkan kuasa-kuasa lain di luar jangkauan
akal budi, kuasa gelap, ramalan, tahayul, penyaluran energi tenaga dalam, medium bola
kristal, pentagram atau sejenisnya, itu sudah
merupakan praktik-praktik yang menyimpang
dan sudah tidak sesuai dengan ajaran Gereja
Katolik. Praktik ini sudah menjurus kepada ilmu
ghaib, dan harus kita hindari.
Katekismus Gereja Katolik 2115 menyatakan
bahawa Tuhan dapat mewahyukan masa depan
kepada para nabi dan orang-orang kudus yang
lain. Tetapi sikap Kristian ialah menyerahkan

KUALA LUMPUR: Berikutan penangguhan aktiviti fizikal selama dua
tahun, Pelayanan Penjara Keuskupan
Agung (APM) memulakan kembali lawatan ke penjara pada akhir April.
Selepas mendapat kebenaran daripada Jabatan Penjara Malaysia (MPD)
untuk melawat dari 26-29 April, 5
dan 6 Mei, beberapa orang klerus
dari Keuskupan Agung menawarkan
diri untuk memberi pelayanan Sakramen Pengakuan dan merayakan Misa
musim Paskah.
Misa diadakan untuk mereka yang
ditahan di Blok Reman, Blok Tahanan
(lelaki dan perempuan) dan Blok untuk
banduan yang menunggu hukuman
mati.
Para paderi biasanya melawat tahanan dua kali setahun, semasa Adven
dan Pra-Paskah, untuk memenuhi keperluan pastoral mereka dengan memberikan Sakramen Rekonsiliasi dan
perayaan Ekaristi.
Semasa fasa empat Pelan Pemulihan
Nasional, MPD membenarkan pertemuan dengan banduan sama ada secara
maya atau secara peribadi, bagi mereka
yang telah diberi vaksin sepenuhnya.
APM memulakan pelayanan pastoralnya kepada para tahanan di penjara
sejak 30 tahun lalu.
Terdapat 10 penjara yang terletak
dalam Keuskupan Agung Kuala Lumpur, terutamanya di Kajang, Sungai
Buloh dan Bentong.
Hanya pada 4 April 2016, pihak
berkuasa memberi kebenaran kepada
paderi untuk merayakan Misa di penjara.
Pada masa ini, 20 orang ahli klerus,
termasuk Uskup Agung Julian Leow,
dan 89 sukarelawan awam memegang
permit aktif untuk melawat penjara.
Sukarelawan awam membuat lawatan mingguan untuk memberikan
bimbingan agama dan kaunseling.

masa depan dengan penuh kepercayaan kepada
penyelenggaraan ilahi dan menjauhkan diri dari
tiap rasa ingin tahu yang tidak sihat.
KGK 2116: Segala macam ramalan harus ditolak: mempergunakan setan dan roh jahat,
pemanggilan arwah atau tindakan-tindakan lain,
yang tentangnya orang berpendapat tanpa alasan,
seakan-akan mereka dapat “membuka tabir”
masa depan (Bdk. Ul 18:10; Yer 29:8).
Horoskop, astrologi, membaca tangan, penafsiran pratanda dan orakel (petunjuk ghaib), paranormal dan menanyai medium, terselubung
kehendak supaya berkuasa atas waktu, sejarah
dan akhirnya atas manusia; demikian pula keinginan menarik perhatian kekuatan-kekuatan ghaib.
Ini bertentangan dengan penghormatan dalam
rasa takwa yang penuh kasih, yang hanya kita
berikan kepada Tuhan.
Adalah lebih baik mengusahakan penyembuhan ataupun penyelesaian dalam keluarga dengan
berdoa, menerima sakramen, berpegang kepada
firman Tuhan.
Masalah yang terjadi dalam kehidupan kita
seharusnya mendorong kita lebih bergantung
kepada Tuhan dan mengandalkan Dia, dan
bukannya membuat kita mengandalkan manusia
dan mengandalkan kekuatan sendiri. Jika kita
bersikap demikian, kita semakin menjauhi dari
Tuhan, dan sungguh Tuhan tidak berkenan (lih.
Yer 17:5)! — katolisitas.org
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Sahabat kecil Yesus
Isikan tempat kosong di bawah
dengan jawaban yang betul.

Hello adik-adik,
Pernahkah adik-adik berpindah
sekolah atau berpindah ke
tempat lain yang jauh dari
kampung halaman?
Auntie pernah berpindah
sekolah semasa di sekolah
menengah kerana bapa auntie
berpindah tempat kerja.
Auntie masih ingat, betapa
sedihnya auntie meninggalkan
sekolah lama. rakan-rakan dan
kampung halaman.
Sebelum berpindah, ramai
rakan dan cikgu yang memberikan auntie kata-kata semangat
agar terus menjadi murid yang
baik di sekolah baharu.
Sokongan dan doa mereka
ternyata telah banyak membantu auntie menghadapi suasana sekolah baharu.

Yesus, sebelum kembali ke
syurga, turut mempersiapkan
para murid-Nya untuk menghadapi perpisahan.
Dia meyakinkan murid bahawa
meskipun secara fizikal Dia
tidak kelihatan tetapi Roh-Nya
menyertai mereka sehingga
akhir zaman.
Malah Yesus juga meneguhkan
para rasul bahawa PenolongNya dari Syurga, akan turun
dan mengurapi setiap orang
yang percaya kepada-Nya.
Adik-adik, walau di mana pun
kita berada, percayalah bahawa Yesus menyertai dan sentiasa memerhatikan kita meskipun mata kita tidak melihat Dia
secara fizikal.

Salam sayang
Auntie Melly

Cari LAPAN
perbezaan
pada
gambar
ini.

Bantu kanak-kanak di
bawah untuk mencari jalan
kepada Yesus.
Berdasarkan
petikan
Injil Yohanes
14:23-29,
warnakan
kotak yang
mengandungi
sabda Yesus.

HERALD 22 Mei, 2022
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Kaum muda diseru bangunkan warisan kekudusan
VATIKAN: Sri Paus Fransiskus bertemu dengan para penziarah muda
dari kota Viviers, Perancis, iaitu kampung halaman Charles de
Foucauld dan Marie Rivier yang dikanonisasi pada 15 Mei lalu.
Bapa Suci mengundang orangorang muda tersebut untuk membangun warisan kekudusan mereka.
Sri Paus Fransiskus menyambut para penziarah muda dari
Keuskupan Viviers, Perancis, yang
datang ke Roma untuk menghadiri upacara kanonisasi Charles de
Foucauld, Marie Rivier dan Pater
Gabriel Longueville, ketiga-tiganya
berasal dari keuskupan Viviers.
Menurut Sri Paus,
Charles de
Foucauld, yang pergi ke Sahara dan
tinggal di antara orang Tuareg, Sr
Marie Rivier, yang mendirikan Kongregasi Para Sister Presentasi Maria,
dan Father Gabriel Longueville, dibeatifikasi sebagai martir pada tahun
2019, yang merupakan kenalan lama
Sri Paus Fransiskus sebelum menjadi Bapa Suci.
Sri Paus menggambarkan pengorbanan dan perhatian Fr Longueville
kepada yang termiskin di paroki tem-

Sri Paus Fransiskus menyeru kaum muda dari Keuskupan Viviers, Perancis agar mereka
meneruskan warisan kekudusan. Gambar: Media Vatikan.

patnya melayani.
Sri Paus juga memberitahu bahawa beliau sangat ingin untuk belajar
dari Charles de Foucauld dan Marie
Rivier untuk memiliki pengalaman
Tuhan yang menuntunnya untuk
mewartakan Injil.
Bapa Suci mendorong kaum muda
untuk
mendasarkan
kehidupan
Kristian kita dengan tiga kata kunci

spiritualitas Charles de Foucauld:
Injil, Ekaristi dan Evangelisasi,” dan
menyarankan untuk sering belajar
dan merenungkan doa penyerahan
diri kepada Tuhan, seperti yang tercermin dalam tulisan Charles de
Foucauld, “terutama semasa membuat keputusan penting dalam
hidup.”
Berbicara tentang kesaksian Marie

Rivier, Sri Paus memuji kongregasi
yang didirikan oleh biarawati kudus
itu, yang sekarang tersebar di seluruh
dunia, dan ia “terus bekerja tanpa lelah membantu kanak-kanak, kaum
muda, dan mereka yang tersisih.”
“Saya berharap masih ada banyak wanita seperti dia – rendah hati
dan berani dalam mewartakan kasih
Tuhan kepada kanak-kanak kecil
yang hanya tahu meminta untuk belajar,” demikian harapan Bapa Suci.
Prelatus itu menyarankan kepada
para belia agar mereka selalu belajar
daripada ketiga-tiga orang kudus itu,
berdoa penyerahan diri kepada Tuhan dan sukacita dalam mewartakan
Injil
Akhirnya, Sri Paus Fransiskus
mengatakan dia berharap orangorang muda Perancis yang datang ke
Roma pada hari itu, kembali ke tempat masing-masing, “dengan cinta
yang lebih besar kepada Gereja,” dan
“semoga para belia dapat meneruskan warisan kekudusan ini agar tiga
orang kudus yang dikanonisasi pada
15 Mei, bukan santo-santa terakhir
dari Keuskupan tersebut!” — media
Vatikan

Lima roti dan dua ikan
KUALA LUMPUR: Seramai 22 orang belia St Anthony, Pudu, berhimpun bersama
pada 16 Mei lalu untuk program santai
bertema, “Roti dan Ikan” bersama Fr Eugene Benedict.
Aktiviti santai sempena musim Paskah
itu bertujuan mengeratkan hubungan persahabatan setelah banyak program belia
tertangguh akibat pandemik Covid-19.
Fr Eugene Benedict merupakan pembantu paderi paroki St Anthony yang
dikenali oleh para belia sebagai seorang
paderi berjiwa dan mudah didekati.
Tema “Roti dan Ikan” ini diilhamkan
oleh Fr Eugene sendiri yang diinspirasikan dari petikan Injil Matius 14:17-20 di
mana Yesus memberi makan kepada lima
ribu orang dengan menggunakan lima roti
dan dua ikan.
Ketika itu, Yesus mahu ke tempat sunyi untuk berdoa tetapi ramai orang yang
mengikuti dia. Melihat orang ramai itu,
Yesus berasa amat kasihan lalu meminta
para murid-Nya untuk memberi makan.
Namun, para murid menjawab-Nya bahawa mereka hanya ada lima roti dan dua
ikan.
Yesus berkata: “Bawalah ke mari kepada-Ku.” Lalu disuruh-nya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah
diambil-nya lima roti dan dua ikan itu,
Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti

itu dan memberikannya kepada muridmurid-Nya, lalu murid-murid-Nya membagi-bagikannya kepada orang banyak.
Dan mereka semuanya makan sampai
kenyang.”
Kisah Injil ini amat berkaitan dengan
aktiviti yang dikendalikan oleh Fr Eugene. Bersama dengan para belia, mereka
membantu menyediakan juadah dan sajian utama adalah ikan panggang dan roti.
Fr Eugene menjelaskan bahawa kisah
Injil dalam Matius 14:17-20 memberi

gambaran Yesus yang sentiasa bersama
dengan murid untuk melayani sesama.
Kisah Lima Roti dan Dua Ikan ini juga
menunjukkan, mungkin apa yang kita
miliki amat sedikit, tetapi jika dipersembahkan kepada Tuhan dan diberkati olehNya, ia akan berkelimpahan.
Kemudian, Fr Eugene membimbing
para belia untuk melakukan aktiviti kitar
semula sebagai sahutan kepada ensiklik
Sri Paus Fransiskus, Laudato Si. Minggu
Laudato Si juga akan dirayakan di seluruh

dunia bermula 22-29 Mei.
Aktiviti kitar semula ini memupuk semangat para belia sebagai penjaga bumi
dan menyedari pentingnya menjaga bumi,
rumah kita bersama serta melindunginya
dari kehancuran.
Para belia pulang ke tempat masingmasing bukan sahaja disegarkan dengan
pengalaman iman tetapi juga menyahut
inti ajaran Katolik adalah menekankan
kepedulian terhadap makhluk ciptaan Tuhan dan kaum miskin. — Karltwin Kerol
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Misi Gereja perlihat
cinta tak terbatas
untuk pelarian
ROMA: Betapa perlu membantu
semua orang yang terpaksa melarikan diri dari tanah air mereka
akibat peperangan dan krisis, inilah
yang menjadi inti sidang akhbar
yang menyajikan Pesan Sri Paus
Fransiskus untuk Hari Migran dan
Pelarian Sedunia ke-108, yang akan
dirayakan pada 25 September, dengan tema “Membangun Masa Depan
dengan Migran dan Pelarian.”
Antara para penyampai sesi dalam
konferensi itu ialah Fr Fabio Baggio, C., Wakil Setiausaha Dikasteri
untuk Mempromosikan Pembangunan Manusia Integral, Dr. Pascale
Debbané, seorang pegawai dari
Lubnan dan mewakili Unit Migran
dan Pelarian dan Kardinal Francesco Montenegro, seorang anggota
Dikasteri Vatikan untuk Mempro-

mosikan Pembangunan Manusia
Integral.
Bapa Suci turut menyiarkan video
sempena persiapan Hari Migran
dan Pelarian Sedunia ke-108 yang
menekankan perlunya menyambut,
mencintai dan mempromosikan para
migran dan pelarian, serta menghargai pengayaan mereka kepada
masyarakat.
Mempertahankan pelarian dan
migran selalu menjadi tema utama
semasa kepausan Sri Paus Fransiskus. Secara konsisten, Bapa Suci
Fransiskus menekankan perlunya
menyambut, melindungi, mempromosikan, dan mengintegrasikan
mereka.
Fr Fabio Baggio menekankan
kedekatan Gereja dengan semua
pelarian dan migran di seluruh du-

nia. “Di dunia yang kini ditandai
oleh krisis pandemik dan oleh keadaan darurat kemanusiaan lama dan
baharu, Sri Paus Fransiskus dengan penuh semangat menegaskan
kembali komitmen bersama untuk
membangun masa depan yang lebih
menyahut panggilan Tuhan, masa
depan perdamaian dan kemakmuran
Kerajaan Tuhan,” katanya.
Fr Fabio mengingatkan bahawa
masa depan harus dibangun ‘dengan’ migran dan pelarian, serta dengan semua penduduk yang terabai,
dan tidak ada seorang pun yang
dikecualikan.”
Merupakan seorang pelarian semasa zaman kanak-kanaknya, Dr.
Pascale mengongsikan dia amat
bersyukur kerana disambut dan dialu-alukan dalam sebuah komuniti

Baca Suci Fransiskus dengan kanak-kanak pelarian Ukraine. Gambar:
Media Vatikan.

di Kanada.
Kini Dr Pascale, menyumbangkan tenaga dan ideanya dalam Unit
Migran dan Pelarian di Vatikan, bagi
membantu gereja-gereja local di
Timur Tengah.
“Saya menggunakan pengalaman
saya sebagai seorang migran untuk
membantu membangun masa depan
para migran dan pelarian lain,” kata
Dr Pascale.
Kardinal Francesco dalam sesinya
menyampaikan undangan Sri Paus
untuk merenungkan hubungan antara “dimensi kehidupan kekal yang

kita tuju” dan “masa kini”, yang penuh dengan perang, marginalisasi,
dan ketidaksetaraan.
Tegasnya, “Komuniti Kristian
memiliki tanggung jawab mewujudkan rencana Tuhan melalui keadilan,
perdamaian, dan penghormatan.”
Pada akhir ucapannya, Kardinal
Montenegro memetik doa khusus
Sri Paus sempena Hari Migran dan
Pelarian, “Tuhan, jadikanlah kami
pembangun Kerajaan-Mu, bersama
dengan para migran dan pelarian
dan dengan semua yang terabai.” —
media Vatikan

Keuskupan di Korea
Muslim dan Kristian, kutuk
pembunuhan kejam mahasiswa Nigeria Selatan dirikan restoran
NIGERIA:Muslim dan Kristian,
bersama-sama mengutuk kematian seorang mahasiswa Kristian
Deborah Yakubu, dan memohon kepada pihak berkuasa kerajaan agar
menyiasat kes itu demi kebenaran
dan keadilan, sambil berusaha untuk
menjaga ketenangan di Nigeria.
Kemarahan awam terus berlanjutan kerana kesal dengan tindakan
kekerasan yang tidak boleh diterima
terhadap seorang mahasiswa Nigeria.
Merejam mahasiswa itu dikutuk
oleh pemimpin agama Islam dan
Kristian di seluruh Nigeria, termasuk Sultan Saad Abubakar.
Terkejut dengan insiden itu,
Uskup Nigeria menyeru keadilan
ditegakkan terhadap tindakan jenayah dan tidak berperikemanusiaan yang “tidak ada hubungannya
dengan agama.”
Dalam sebuah pesannya, Uskup
Nigeria itu mengatakan, “Umat
Kristian dan Muslim, selalu “hidup
damai” selama bertahun-tahun.”
Prelatus itu meminta doa untuk ketenangan jiwa bagi Deborah dan

agar Tuhan memberinya istirahat
abadi dan menghibur keluarganya.
Menurut laporan yang diterbitkan
oleh media lokal, Deborah Yakubu
seorang Kristian, dibunuh kerana
tidak mahu memadam pesannya
tentang Yesus dalam group chat
Whatsapp.
Melalui group Whatsapp itu Debrah ditanya bagaimana dia lulus
peperiksaan musim lalu. Deborah
menjawab, “kerana Yesus.”
Dua orang pelajar Islam kurang
senang dengan jawaban Deborah dan mahu Deborah memadam
mesej itu tetapi Deborah enggan. Ini
menyebabkan pelajar Islam membawa orang luar dari kolej, masuk

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus
mengirim pesan kepada para peserta konferensi warisan Sri Paus
Yohanes Paulus I agar meneladani
pendahulunya yang sangat mencintai Injil.
Baru-baru ini, Yayasan Vatikan
Yohanes Paulus I, bersama dengan
Universiti Kepausan Gregorian,
menganjurkan konferensi sehari
tentang warisan Albino Luciani.
Dalam pesannya, Sri Paus Fransiskus menyatakan, “Semasa hidup,
Sri Paus Yohanes Paulus I, terusmenerus mencari dan menunjukkan
Injil sebagai kebenaran yang unik
dan abadi sepanjang zama.”

Tambahnya, pendahulunya itu
adalah “orang bijak dan rendah hati”
yang tahu bagaimana “berbicara
tentang Tuhan dengan kesederhanaan evangelis.
Meskipun
masa
kepausannya hanya 33 hari tetapi ia menyatakan beberapa elemen penting iaitu
kedekatan dengan saudara dan saudari yang sedang sakit, keinginan
untuk berdialog dengan dunia, dan
mengejar perdamaian, persatuan
Kristian, serta kolegialitas uskup.
“Elemen-elemen penting semasa kepausan Bapa Suci Yohanes
Paulus I memberi inspirasi menemui
penyelesaian konkrit kepada banyak

Deborah Yakubu

ke kampus, mencari dan menyeret
Deborah dari kolej.
Menurut laporan, Deborah telah
direjam, dilempari batu dan dibakar
oleh sekumpulan pelajar Islam dan
rakan-rakan mereka.
Yayasan Kepausan Aid to the
Church in Need (ACN) di Nigeria
mengatakan sangat terkejut dengan
“pembunuhan yang mengerikan”
itu. .
“ACN mengecam tindakan kejam
yang melibatkan seorang mahasiwa
Kristian. Tahap ekstremisme dan
kekerasan yang terjadi di Nigeria
selama beberapa tahun ini sangat
mengerikan. Tindakan biadap dan
zalim ini membuat kami bungkam,
terkejut dan sedih,” kata presiden
eksekutif ACN, Thomas HeineGeldern.
Menurut Laporan Kebebasan Beragama terbaharu ACN, setelah 20
tahun undang-undang Syariah di
Nigeria, situasi di Nigeria utara telah
menjadi lebih buruk, di mana agama
dan etnik menjadi jalan pintas menuju kekuasaan, sumber daya dan hak
istimewa. — media Vatikan

Sri Paus Yohanes Paulus I saksi kebenaran Injil

Sri Paus Yohanes Paulus I.

kesukaran dan cabaran yang harus
dihadapi Gereja pada masa ini,” ujar
Fransiskus. – media Vatikan

sedia makanan percuma
bagi orang miskin

Uskup Chuncheon Msgr Simon Kim Ju-young semasa merasmikan restoran
yang menyediakan makanan percuma untuk orang miskin.

CHUNCHEON, Korea Selatan:
Keuskupan Chuncheon, Korea Selatan membuka restoran di kawasan
Katedral Jukrim-dong Chuncheon
pada 15 Mei 2022. Restoran itu
menyediakan makan siang percuma
untuk sesiapa sahaja setiap hari Isnin, Rabu, dan Sabtu mulai jam
11:00 – 2.00 petang.
Perasmian restoran ini dilakukan
oleh Uskup Chuncheon, Msgr Simon Kim Ju-young dan turut dihadiri oleh Datuk Bandar Chuncheon,
Lee Jae-soo, ahli parlimen Heo
Young, dan Dohu dari Kuil Buddha
Cheongpyeongsa.
Projek ini dijalankan oleh
Masyarakat Kesejahteraan Sosial
keuskupan dengan dana yang ditinggalkan oleh mendiang Uskup
Chuncheon, Msgr John Chang Yik,
gembala Keuskupan Chuncheon
dari tahun 1994 hingga 2010. Pada
masa itu, projek ini tidak menerima
dana dari awam namun menerima
sokongan dari umat setempat.
Msgr Kim mengatakan beliau
mahu melancarkan semula pelayanan makan percuma yang sebelumnya pernah diadakan tetapi ditu-

tup pada tahun 1998.
Ahli Parlimen Heo Young mengatakan, pelayanan makan percuma
oleh Gereja, “mengingatkan saya
tentang nilai dan makna hidup di
dunia di mana ada ramai orang miskin dan kurang upaya yang memerlukan bantuan.”
Layanan makan siang percuma di
Keuskupan Chuncheon meneladani
dua layanan makanan percuma di
Gereja di ibu kota Seoul — Myeongdong Bajib dan Thomas House
— yang memberi makan percuma
kepada ratusan orang miskin dan
kelaparan setiap minggu.
Permintaan
untuk
layanan
semacam itu telah meningkat kerana kehilangan pekerjaan yang dipicu oleh pandemik Covid-19.
Korea Selatan memiliki ekonomi
keempat terbesar di Asia. Namun,
sekitar 15 peratus dari sekitar 51.6
juta orang Korea hidup dalam
kemiskinan. Menurut Organisasi
untuk Kerjasama Ekonomi dan
Pembangunan, Korea Selatan memiliki tahap kemiskinan relatif tertinggi keempat di antara 38 negara
maju di dunia. — ucanews.com
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Para Uskup sedunia doakan
keselamatan Kardinal Zen
HONG KONG: Uskup emeritus Hong Kong
yang berusia 90 tahun ditangkap kerana
menyokong organisasi yang memberikan
bantuan undang-undang kepada para aktivis
pro-demokrasi.
Penangkapan Kardinal Joseph Zen pada
hari Rabu, 11 Mei 2022 oleh polis keamanan
nasional Hong Kong telah menimbulkan
kekhuatiran ramai uskup khususnya di Vatikan.
“Berita penangkapan Kardinal Joseph Zen
Ze-kiun pada 11 Mei di Hong Kong kerana
mengelola dana kemanusiaan untuk para
pembantah yang memprotes terhadap tindakan kurang menghormati terhadap kebebasan hak asasi manusia di Hong Kong oleh
parti Komunis,” kata Uskup David J. Malloy
dari Rockford dan ketua Komiti Konferensi
para Uskup Katolik Amerika dalam sebuah
kenyataan.
Kardinal Zen dan tiga administrator lain
dari Dana Bantuan Kemanusiaan 612, sebuah yayasan pro-demokrasi yang membantu warga Hong Kong yang menyokong
gerakan pembangkang Parti Komunis China,
telah ditahan dan kemudian dibebaskan dengan jaminan.
Jika terbukti bersalah, keempat-empatnya
boleh dikenakan penjara seumur hidup.
Uskup Hong Kong, Stephen Chow Sauyan, yang baharu sahaja dilantik menjadi
gembala Keuskupan Hong Kong, dalam
wawancara pertamanya, yang diterbitkan
pada Februari tahun ini, menekankan pentingnya melindungi martabat manusia.
“Saya tidak dapat menerima jika martabat
manusia diabaikan, dipijak atau dihilangkan
sama sekali. Tuhan memberi kita martabat
ini ketika Dia mencipta kita menurut gambar
dan rupa-Nya,” kata Chow.
Di Vatikan, Takhta Suci mengikuti perkembangan situasi dengan sangat perhatian. Vatikan mengundang semua orang yang berkehendak baik untuk berdoa bagi keselamatan
Kardinal Zen dan rakan-rakannya serta agar
keadilan dapat ditegakkan.
All-Party Parliamentary Group for Free-
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dom of Religion or Belief, sebuah kumpulan
parti parlimen Inggeris turut mengutuk penangkapan Kardinal Zen.
“Penangkapan hari ini menandakan tanpa
keraguan bahwa Beijing bermaksud untuk
mengintensifkan tindakan kerasnya terhadap hak-hak dasar dan kebebasan di Hong
Kong.”
“Kami mendesak masyarakat internasional
untuk menyoroti tindakan keras brutal ini dan
menyerukan pembebasan segera para aktivis
ini.”
“Ini adalah salah satu contoh peningkatan
sekatan hak asasi manusia di China,” kata
mereka.
Kardinal Zen juga menjadi pengkritik perjanjian Takhta Suci dan China yang bertujuan
untuk menormalkan hubungan antara Gereja
Katolik “bawah tanah” China dan Asosiasi
Katolik Patriotik China.
Dalam posting blog terakhir Kardinal Zen
sebelum ditangkap, beliau memetik pembacaan dari Roma 8:34-39: “Kristus (Yesus)
yang mati, sebaliknya, telah dibangkitkan,
yang juga ada di sebelah kanan Tuhan, yang
memang menjadi perantara bagi kita.
Apa yang akan memisahkan kita dari
kasih Kristus? Akankah penderitaan, atau

kesusahan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau
pedang? Seperti ada tertulis: ‘Demi Engkau
kami dibunuh sepanjang hari; kami dianggap sebagai domba yang akan disembelih.’”
“Tidak, dalam semua hal ini kita menaklukkan dengan luar biasa melalui Dia yang
mengasihi kita. Kerana aku yakin, baik maut,
mahupun hidup … maupun makhluk lain
mana pun, tidak akan dapat memisahkan
kita dari kasih Tuhan di dalam Kristus Yesus,
Tuhan kita.”
Dalam perkembangan terbaharu, Kardinal
Zen mengatakan kepada umat Katolik yang
khuatir akan dirinya bahawa dirinya dalam
keadaan yang sihat dan baik.
Selepas beberapa jam ditahan oleh polis,
Kardinal Zen kembali ke kediamannya bersama Uskup Hong Kong, Uskup Stephen
Chow.
Melalui media sosialnya, Uskup Hong
Kong menulis bahawa, "Saya telah bercakap
dengan Kardinal Zen. Dia memberitahu saya
untuk menyampaikan kepada rakan-rakan
dan semua yang mendoakannya agar tidak
risau. Buat masa ini, Kardinal Zen mahu
bertenang dan menangguhkan segala aktivitinya.” — CNA

Kenali
Santo Anda
St Rita dari
Cascia
~ 22 Mei ~

S

ta Rita dilahirkan pada
tahun 1381 di Itali.
Ketika berusia 15 tahun,
Rita ingin masuk biara,
tetapi orang tuanya menetapkan bahawa dia harus
berumah tangga.
Lelaki yang dipilih untuk
menjadi suami Rita ternyata seorang yang kejam serta
tidak setia. Selama 18 tahun, Rita sabar menanggung perbuatan suaminya. Berkat doa-doanya,
pada akhirnya suaminya bertobat. Namun, kebahagiaan Rita selepas pertobatan suaminya
tidak lama.
Suaminya telah dibunuh. Peristiwa itu sangat
melukakan hati Rita tetapi berusaha mengampuni para pembunuh suaminya. Dia juga memujuk dua orang anak lelakinya agar mengampuni
pembunuh bapa tetapi mereka enggan.
Rita berdoa agar kedua-dua anaknya itu lebih
baik mati sahaja daripada membunuh. Beberapa
bulan kemudian, kedua-dua anak itu sakit parah.
Rita merawat dan memujuk anak-anaknya agar
mengampuni penjenayah itu. Akhirnya, mereka
mematuhi nasihat ibunya dan meninggal dunia
dalam damai.
Setelah tinggal sebatang kara, Rita menyertai sebuah biara di Cascia. Di biara, Rita amat
menonjol dalam ketaatan devosi yang amat
mendalam kepada Yesus tersalib.
Pada suatu hari, Rita meminta agar Yesus
mengizinkannya merasai kepedihan luka-lukaNya. Suatu duri dari mahkota duri-Nya menusuk keningnya dan menimbulkan luka yang
tidak pernah dapat disembuhkan.
Malahan, luka itu semakin buruk serta mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga Sta Rita
harus menjauh daripada para biarawati lainnya.
Namun Rita amat bahagia dapat menderita
sebagai bukti cintanya kepada Yesus.

Uskup Agung Yerusalem kecam serangan polis Israel S
semasa pemakaman jurnalis Katolik Al Jazeera
YERUSALEM: Uskup Agung Yerusalem,
Msgr. Pierbattista Pizzaballa mengutuk perbuatan polis yang memukul para pembawa
peti jenazah jurnalis Al Jazeera, Shireen Abu
Akleh, pada 16 Mei lalu.
Prelatus itu mengatakan pihak berwenang
telah melanggar Hak Asasi Manusia dan
tidak menghormati Gereja Katolik.
Serangan itu memicu kecaman di pel-

bagai penjuru dunia apabila polis Israel
menghalang para pembawa keranda jurnalis
Al Jazeera tersebut pada 13 Mei.
Uskup Yerusalem mengatakan selain
tidak menghormati Gereja Katolik, polis
juga telah mengganggu ketenteraman para
pemimpin dan pemimpin dari gereja-gereja
Kristian serta orang ramai yang menghadiri
pengkebumian Shireen Abu Akleh.

Beberapa ibu di Yerusalem memegang foto Shireen Abu Akleh saat protes atas penembakan
reporter Al-Jazeraa itu. IST

Shireen, seorang Palestine-Amerika, beragama Katolik, mati akibat terkena peluru
sesat militer Israel di kem pelarian Jenin
meskipun beliau memakai pakaian perlindungan dan tag wartawan. Wanita itu telah
berpengalaman sebagai wartawan selama
25 tahun terkenal di dunia Arab, kerana sering mendokumentasikan kesukaran hidup
orang-orang Palestine di bawah kekuasaan
Israel.
Beberapa pegawai dan saksi Palestina, termasuk wartawan yang bersamanya, mengatakan Shireen mati akibat tembakan tentera.
Setelah kegemparan semasa pemakaman
Shireen, polis Israel telah menjalankan siasatan terhadap penyerang para pengusung
peti jenazah yang mengakibatkan keranda
Shireen hampir jatuh.
Militer Israel awalnya mengatakan orangorang bersenjata Palestine mungkin bertanggung jawab di atas kematian Shireen.
Namun akhirnya, kebelakangan ini, militer
Israel mengatakan Shireen mungkin telah
terkena tembakan sesat Israel.
Pada masa ini, pihak berwenang Israel
masih menyiasat punca kematian Shireen
dan melantik ahli balistik untuk mencapai
kesimpulan yang tegas. — media Vatikan

St Agustine dari
Canterbury
~ 27 Mei ~

t
Agustinus
adalah Ketua Biara St
Andreas di Roma. Sri
Paus St Gregorius Agung
memilihnya bersama 44
biarawan lain untuk satu
misi yang dirindukannya.
Mereka diutus untuk
mewartakan Injil kepada rakyat Inggeris.
Meskipun diberi peringatan bahawa orangorang Inggeris amat bengis, mereka tidak patah semangat.
Para misionaris disambut baik oleh Raja
Ethelbert, yang isterinya adalah seorang puteri
Kristian dari Perancis.
Ketika tiba, para biarawan membuat perarakan sambil bermazmur, membawa Salib dan
gambar Tuhan.
Ramai yang tersentuh dan meminta untuk
dibaptis. Raja Ethelbert juga dibaptis pada
Hari Raya Pentakosta tahun 597. Malah, St
Agustinus ditahbis menjadi uskup pada tahun
yang sama.
St Agustinus kerap menulis surat untuk
memohon nasihat daripada Sri Paus. Sri Paus
Santo Gregorius banyak memberikannya nasihat-nasihat kudus.
Di Canterbury, St Agustinus mendirikan sebuah gereja dan sebuah biara, yang di kemudian hari menjadi yang terpenting di Inggeris.
Di situ, St Agustinus dimakamkan pada 26
Mei 605, tujuh tahun selepas kedatangannya
ke negeri Inggeris.

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.
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Ulama Islam berkunjung hormat
bertemu Uskup Agung Julian Leow
KUALA LUMPUR: Pada Januari 2016, Yang Amat Mulia
Uskup Agung Julian Leow
telah
melakukan
kunjungan hormat kepada Datuk Dr
Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri,
mufti Wilayah Persekutuan pada
ketika itu, unjtuk berdialog tentang semangat hormat menghormati di antara agama.
Media arus perdana telah mengakui acara itu sebagai “pertemuan harapan”. Susulan lawatan
ter-sebut, Dr Zulkifli telah berjanji untuk membuat kunjungan
balas. Malangnya, setiap lawatan
yang dirancang terpaksa dibatalkan atas perkara yang tidak diduga.
Selepas enam tahun, janji
Dr Zulkifli untuk mengunjungi
Uskup Agung Julian akhirnya
menjadi ken-yataan pada 17 Mei
2022. Beliau diiringi oleh Setiausaha Agung Majlis Penatua Muslim (Muslim Council of Elders),
Hakim Mohamed Abdelsalam,

yang berada di Malaysia untuk
lawatan rasmi.
Dr Zulkifli, yang kini berkhidmat sebagai Senator dalam Kerajaan Malaysia, juga merupakan
ahli Majlis Penatua Islam.
Hakim Abdelsalam merupakan
salah seorang anggota yang membantu dalam merangka Dokumen
Persaudaraan Manusia untuk Keamanan Dunia dan Hidup Bersama
yang ditandatangani oleh Sri Paus
Fransiskus dan Imam Besar AlAzhar, Ahmad Al-Tayyeb pada
4 Februari 2019 di Abu Dhabi.
Beliau juga merupakan orang Islam pertama yang dianugerahkan
Darjah Kesatria Sri Paus Pius IX
atas usahanya dalam dialog antara
agama.
Majlis Penatua Muslim yang
berpusat di Abu Dhabi ini merupakan pertubuhan antarabangsa
bebas yang menggalakkan keamanan dalam masyarakat Islam
dan menggalakkan kewujudan
bersama. Ahli-ahlinya terdiri

Gereja Our Lady of
Guadalupe Krubong
sambut Hari Polis

KRUBONG, Melaka: Pada 13
Mei lalu, para polis Kristian,
meskipun berlainan denominasi,
bersatu dalam perayaan Ekaristi
di Gereja Our Lady of Guadalupe
(OLG), Krubong, Melaka untuk
merayakan hari Polis Malaysia
(PDRM) dari pelbagai cawangan
seluruh negeri Melaka.
Misa Kudus dipimpin oleh
Fr Patrick Tyoh, Paderi Paroki
OLG.
Dalam
homilinya,
Fr
Patrick telah mengungkapkan
rasa terimakasihnya kepada anggota PDRM yang tanpa mengenal penat lelah telah menjalankan
tugas mereka, terutamanya sema-

sa perlaksanaan PKP yang lepas.
Menjadi anggota polis bukannya tugas yang senang, seperti
juga perjalanan dan kehidupan
Yesus di dunia.
Fr Patrick memetik ayat daripada Injil Yohanes (Yoh. 14:1-6),
“… Janganlah gelisah hatimu;
percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepada-Ku” serta
mengingatkan semua bahawa
dalam menjalankan tugas seharian, iman kita juga amat penting.
Selepas Misa Kudus, acara
diteruskan dengan majlis jamuan
makan di Dewan Gereja OLG.
— Pejabat Paroki Our Lady of
Guadalupe

Fr Gerard dan Uskup Agung Julian menyambut kedatangan Senator
Datuk Dr Zulkifli dan Hakim Mohamed Abdelsalam.

daripada ulama dan pakar Islam
dalam keadilan, kebijakan dan
kesederhanaan mereka. Majlis itu
ditubuhkan pada Julai 2014 dan
Malaysia juga akan turut melancarkan Majlis Pe-natua Muslim
ini di sini pada 23 Mei 2022.

Kunjungan hormat Dr Zulkifli
dan Hakim Abdelsalam dimulakan dengan melawat Katedral St
John the Evangelist yang diketuai
oleh paderi paroki Katedral, Fr
Gerard Theraviam.
Para tetamu kemudiannya dija-

mu dengan jamuan tengah hari di
rumah paroki, yang dihoskan oleh
Uskup Agung Julian Leow.
Fr Dr Clarence Devadass, Pengarah Pusat Penyelidikan Katolik,
yang menjadi juruacara pada majlis makan tengah hari, mengalualukan kehadiran tetamu.
Uskup Agung Julian kemudiannya memberi taklimat kepada
tetamu mengenai keuskupan/
agung di Malaysia dan Konferensi
para Uskup Malaysia yang terdiri
daripada para Uskup/Agung dari
sembi-lan Keuskupan/Agung di
Malaysia.
Beliau juga memberi penerangan tentang usaha-usaha kegiatan
antara agama oleh Gereja Katolik
di Malaysia, serta menekankan
bahawa dialog antara agama ini
amat penting khususnya di negara
berbilang agama seperti Malaysia.
Acara itu diakhiri dengan pertukaran cendera kenangan antara
Uskup Agung Julian, Dr Zulkifli
dan Hakim Abdelsalam.

Keuskupan Sandakan tahbis
pemuda Cina pertama jadi paderi
SANDAKAN: Keuskupan Sandakan mentahbiskan
paderinya
yang ke tujuh pada 16 Mei 2022.
Diakon Raymond Lee Seng
Huat, merupakan pemuda dari komuniti Cina yang pertama ditahbis
sebagai paderi sejak Keuskupan
Sandakan didirikan 15 tahun lalu.
Dalam tempoh 23 tahun ini, Fr
Raymond Lee, 35, merupakan
paderi berbangsa Cina keempat
berasal dari Sandakan, selepas
Uskup pertama Kota Kinabalu,
Simon Fung, Msgr Nicholas Ong
(ditahbis pada 1978) dan Agung
Kota Kinabalu, John Wong, ditahbis sebagai paderi pada tahun
1999.
Misa Kudus Pentahbisan diadakan di Katedral St Mary
dan dipimpin oleh Uskup Julius
Dusin Gitom. Turut hadir ialah
Uskup Agung John Wong, gembala Keuskupan Agung Kota
Kinablau.
Lebih 500 umat datang menyaksikan upacara ini termasuk dari
Keuskupan/Agung Kota Kinabalu
dan Keningau.
Dalam ucapannya, Fr Raymond
mengongsikan bahawa panggilan
imamatnya merupakan manifestasi rahmat dan kasih Tuhan yang
menakjubkan.
Beliau mengatakan panggilan
menjadi paderi ini merupakan
penghormatan dan berkat. Fr
Raymond percaya bahawa pentahbisannya menandakan perjala-

Paderi yang baharu ditahbis bersama Uskup Julius, Uskup Agung John
Wong dan keluarga.

nan baharu dalam pelayanan kepaderian.
Beliau pasti akan wujud banyak
cabaran dan rintangan serta meminta umat terus mendoakannya
dan menyokongnya sebagai paderi yang setia melayani Gereja.
Uskup Julius, dalam ucapannya
mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir khususnya
kepada ahli keluarga Fr Raymond.
Pentahbisan itu adalah satu
rahmat dan penuh sukacita untuk
Keuskupan Sandakan.
Walaupun
dilanda
pandemik, dalam masa dua tahun ini,
Keuskupan Sandakan telah dikurniakan tiga orang paderi iaitu Fr
Raymond, Fr Arthur John yang
ditahbis pada 3 Mei 2022 dan Fr
Stephen Esguerra pada Mei 2021.
Bapa Uskup Julius berpesan
kepada umat Sandakan untuk
membantu dan mendoakan Fr

Raymond agar beliau dapat menghadapi cabaran dalam kepaderiannya dengan semangat Injil yang
kental.
Fr. Raymond dibaptis pada usia
14 tahun dan menerima Sakramen
Penguatan pada usia 20 tahun. Beliau pernah bekerja sebelum memasuki Pusat Keuskupan Katolik
di Kota Kinabalu sebagai aspiran
pada tahun 2011.
Pembentukan kepaderiannya
mengambil masa selama tujuh tahun, di mana lima tahun dihabiskan di Kolej Sto Petrus, Kuching.
Beliau
telah
melakukan
pelayanan pastoral di beberapa
paroki misalnya Holy Trinity, Tawau, St. Martin, Telupid, Mision
Paitan, Gereja St Theresa Serian
dan Gereja Our Lady of Fatima,
Beluran. Beliau kemudiannya
ditahbis sebagai Diakon pada 15
November 2021.

