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Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal
Tuhan dengan fikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang
gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan kerana kebodohan yang ada di dalam mereka dan kerana kedegilan hati mereka ... Kerana kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima
pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam
Yesus ...
Efesus 4:17 ; 21

EDARAN DALAMAN SAHAJA

Ogos 1, 2021

Para uskup puji ketaatan iman pemenang emas angkat berat Olimpik

TOKYO: Para uskup Katolik Filipina mengucapkan tahniah kepada pemenang pingat
emas Olimpik dalam acara angkat besi,
Hidilyn Diaz, bukan sahaja untuk kemenangannya tetapi kerana kepercayaan serta
pengabdian atlet itu kepada Perawan Maria.
Diaz, 30, menjadi juara dalam acara angkat berat 55 kilogram wanita pada 26 Julai
serta mencatat rekod Olimpik setelah mengangkat berat gabungan 224 kilogram.
Selepas pertandingan terakhirnya, Diaz
menekup wajahnya, menangis sambil memegang Medali Ajaib (Miraculous Medal)
Perawan Maria yang tergantung di lehernya.
Diaz berulang kali mengucapkan terima
kasih kepada Tuhan selepas memenangi
acara angkat berat itu.
Kemudian, di podium semasa upacara
penyampaian medal, Diaz menunjuk ke
langit setelah menyanyikan lagu kebang-

saan Filipina.
Kemudian dia membuat Tanda Salib sebelum turun dari podium lalu berteriak “Mabuhay ang Pilipinas!” (“Hidup, Filipina!”)
Kemenangan Diaz yang penuh inspirasi

dan tanpa segan memperlihatkan iman Katoliknya di hadapan umum menyentuh hati
para pemimpin gereja dan umat Katolik Filipina yang menonton dari rumah serta cepat
menjadi viral di media sosial.
“Kami mengkagumi devosinya yang kuat
kepada Bonda Maria seperti yang diperlihatkannya semasa memenangi pingat emas,”
kata Uskup Agung Romulo Valles, presiden
konferensi para Uskup.
Kardinal Jose Advincula dari Manila
mengatakan Diaz telah memberikan inspirasi bagi rakyat Filipina.
“Terima kasih, Hidilyn, atas kehormatan
luar biasa yang telah anda berikan kepada
negara kita,” kata uskup agung Manila itu.
"Kejayaan anda memberi cahaya, inspirasi, dan harapan kepada kita semua, terutama pada masa-masa sulit ini," lanjutnya.
“Terima kasih atas kesaksian iman anda

yang kuat kepada Tuhan dan kasih yang
mendalam kepada Perawan Maria. Terima
kasih kerana mengingatkan kami bahawa
tidak akan ada kejayaan yang nyata tanpa
Tuhan.”
Dalam wawancara media pada 27 Julai,
Diaz mengatakan Medali Ajaib itu diberikan
kepadanya oleh rakan-rakannya sebelum
berangkat ke Tokyo awal bulan ini.
“Mereka juga telah berdoa novena selama
sembilan hari sebelum hari pertandingan,”
katanya seraya menambah, dia juga telah
berdoa novena dan bersyukur di atas sokongan doa oleh para pendoa yang mendoakan
kejayaannya.
Katanya, medali rohani itu adalah “tanda
doa dan iman dalam Bonda Maria dan Yesus
Kristus” dan mengatakan bahawa imannya terhadap Tuhan dalam sebab utama kejayaannya. — CNA

Kelaparan dunia adalah
‘jenayah kemanusiaan’

R

Kemiskinan yang melanda banyak tempat di Filipina telah menyebabkan kelaparan terutama di kalangan anak-anak. (Foto oleh Angie de Silva, LiCASnews.com)

OMA: Sri Paus Fransiskus
menggambarkan kelaparan dunia pada hari Isnin
sebagai “kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.”

Dalam pesannya kepada Setiausaha Agung
PBB, António Guterres pada 26 Julai, Bapa
Suci meminta “mindset baharu” dalam pertempuran melawan kekurangan zat makanan.
“Kita menghasilkan makanan yang mencukupi untuk semua orang, tetapi banyak
yang tidak mendapat makanan harian mereka. Ini merupakan skandal nyata,” jenayah
yang melanggar hak asasi manusia, kata
Bapa Suci yang memetik ensikliknya pada
tahun 2020, Fratelli Tutti.
“Oleh itu, adalah tugas semua orang untuk
membasmi ketidakadilan ini melalui tindakan
konkrit dan amalan baik, dan melalui polisi

tempatan dan antarabangsa yang berani.”
Sri Paus mengirim pesan itu kepada ketua
PBB pada awal Pra-Sidang Kemuncak Sistem Makanan PBB di Roma. Acara yang
diadakan pada 26-28 Julai, bertujuan untuk
membangun momentum menjelang sidang
kemuncak di New York pada bulan September.
PBB menganggarkan bahawa hampir 690
juta orang - 8.9% penduduk dunia — menderita kelaparan, iaitu peningkatan hampir 60
juta dalam lima tahun.
“Jika kita ingin menjamin hak asasi untuk
taraf hidup yang memadai dan memenuhi
komitmen kita untuk mencapai Zero Hunger, itu tidak cukup untuk menghasilkan
makanan,” tulis Sri Paus, yang kembali ke
Vatikan pada 14 Julai setelah menjalani pembedahan usus besar.
“Kita memerlukan pola fikir baharu dan

pendekatan holistik baharu dan merancang
sistem makanan yang melindungi Bumi dan
menjaga martabat manusia; yang menjamin
makanan yang mencukupi di seluruh dunia
dan mempromosikan pekerjaan yang layak;
dan yang memberi makan dunia hari ini, tanpa menjejaskan masa depan.”
Sri Paus Fransiskus secara konsisten
mengetengahkan masalah kelaparan dunia
sejak terpilih menjadi penerus Sto Petrus
pada tahun 2013.
Prelatus itu juga telah menyumbang kepada Program Makanan Dunia pada tahun
lalu ketika organisasi PBB berusaha memberi
makan 270 juta orang yang kelaparan akibat
pandemik COVID-19.
Sri Paus mengatakan kepada Organisasi
Makanan dan Pertanian PBB pada bulan
Jun bahawa kerana pandemik, upaya untuk
mewujudkan sistem makanan global yang

mampu menahan kejutan di masa depan,
harus terus diusahakan.
Dalam pesannya kepada Guterres, yang
juga seorang Katolik, Sangti Papa mengatakan: “Kami sedar bahawa kepentingan individu, tertutup, dan bertentangan — tetapi
kuat — ekonomi mencegah kita merancang
sistem makanan yang bertindak balas terhadap nilai-nilai kebaikan bersama, perpaduan
dan ‘budaya pertemuan.’”
“Jika kita ingin mempertahankan multilateralisme yang bermanfaat dan sistem
makanan berdasarkan tanggungjawab maka
keadilan, kedamaian dan kesatuan keluarga
manusia adalah yang terpenting.”
“Krisis yang kita hadapi pada ketika ini
merupakan kesempatan unik untuk terlibat
dalam dialog yang sejati, berani, dan lantang
mengatasi akar sistem makanan kita yang
tidak adil.” — media Vatikan
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Dapatkah kewujudan
Tuhan dibuktikan?

aya pernah menulis tesis
kedoktoran saya mengenai
nilai pelbagai hujah falsafah
yang cuba membuktikan kewujudan Tuhan. Adakah bukti bahawa
Tuhan itu wujud? Ahli-ahli falsafah yang bijaksana, dari era
Anselm, melalui Aquinas sehingga era Descartes, melalui intelektual kontemporari seperti Charles
Hartshorne, menyatakan bahawa
kewujudan Tuhan dapat dibuktikan melalui hujah yang rasional.
Namun, ia sebenarnya banyak
bergantung pada apa sebenarnya
yang kita maksudkan dengan kata
"buktikan". Bagaimana kita dapat
membuktikan sesuatu yang tidak
kelihatan?
Ada legenda mengenai St.
Christopher yang boleh membantu kita untuk mengupas isu ini:
Christopher adalah seorang yang
berbakat dalam segala hal, kecuali
iman.
Secara fizikal, Christopher
seorang yang kuat, berkuasa, baik
hati, lembut, dan disukai. Dia juga
seorang yang pemurah, menggunakan kekuatan fizikalnya untuk
menolong orang lain dan meskipun dia mahu, dia sukar mempercayai Tuhan.
Baginya, fizikal adalah perkara
yang nyata dan segala hal yang
tidak kelihatan adalah tidak
wujud. Oleh itu, Christopher, seperti yang diceritakan dalam lagenda, menjalani hidupnya dalam
semangat agnostik iaitu dia tidak
percaya apa-apa yang tidak kelihatan dan tidak percaya dengan
apa yang tidak dapat disentuh
secara fizikal.

P

HERALD Ogos 1, 2021

Namun, ini tidak menghalang
Christopher untuk menggunakan
bakat-bakatnya, terutama kekuatan fizikalnya, untuk melayani
orang lain. Inilah bakat istimewanya iaitu murah hati dan
melayani orang lain dengan jujur.
Dia menjadi pengemudi kapal
feri, menghabiskan hidupnya
membantu membawa orang
menyeberangi sungai yang berbahaya.
Pada suatu malam, seperti yang
dikisahkan dalam lagenda, berlakulah ribut di mana kapal feri
terbalik dan Christopher terjun ke
perairan gelap untuk menyelamatkan seorang anak kecil. Dia membawa anak itu ke pantai dan ketika
memandang wajah anak itu,
Christopher melihat wajah
Kristus. Sejak itu, dia percaya
kerana dia telah melihat wajah
Kristus.
Dalam keagamaan, legenda ini
mempunyai pengajaran yang
mendalam. Ini mengubah perspektif mengenai persoalan bagaimana seseorang cuba “membuktikan” kewujudan Tuhan.
Usaha kita untuk membuktikan
kewujudan Tuhan harus praktikal,
eksistensial, dan benar bukannya
bersifat intelektual. Bagaimana
dapat kita beralih daripada mempercayai apa yang hanya dapat
disentuh atau mempercayai realiti
pada perkara yang hanya dapat
dilihat, dirasai kepada — mempercayai wujudnya realiti rohani
yang lebih mendalam?
Melalui kisah Christopher, kita
boleh meneladani hal-hal berikut:
Hidup dengan jujur dan saling

menghormati sedaya upaya kita
dan gunakan bakat-bakat anda
untuk menolong orang lain. Tuhan
pasti hadir. Tuhan tidak ditemui
dalam kesimpulan silogisme falsafah sebaliknya Dia hadir
melalui cara kehidupan yang tertentu. Malah iman bukanlah persoalan perasaan tetapi pelayanan
yang tidak mementingkan diri
sendiri.
Satu lagi pelajaran dari Alkitab
yang dapat membantu kita iaitu,
melalui salah seorang rasul Yesus,
Thomas yang ragu tentang
kebangkitan Yesus. Ingatlah akan
protes Thomas: “Sehingga saya
meletakkan jari saya (secara
fizikal) di luka tangan-Nya dan
memasukkan jari saya ke luka di
sisi-Nya, saya tidak akan percaya.”
Perhatikan bahawa Yesus tidak
memarahi atau berdendam dengan
keraguan Thomas. Sebaliknya,
Yesus dengan sabar, memahami

malah memenuhi permintaan
Thomas. Kata-Nya: “Datang dan
letakkan jari anda di luka tanganKu (secara fizikal) dan luka di
lambung-Ku; lihat sendiri bahawa
Aku nyata dan bukan hantu.”
Inilah cabaran terbuka bagi kita:
“Datanglah dan lihatlah sendiri
bahawa Tuhan itu NYATA dan
bukan hantu!” Walau bagaimanapun, cabaran itu bukan mencabar
intelektual kita tetapi mencabar
moral kita. Ia adalah cabaran
untuk bersikap jujur dan murah
hati.
Prejudis dan agnostisisme, bahkan ateisme, bukanlah masalah
selagi seseorang itu jujur, rasional,
tidak berbohong, sedia untuk
menerima kenyataan dan murah
hati dalam memberikan hidupnya
dalam membantu orang lain.
Sekiranya syarat-syarat ini
dipenuhi, Tuhan, Pengarang dan
Sumber semua kenyataan, pasti
hadir secara nyata, bahkan hadir
di kalangan mereka yang memerlukan bukti fizikal. Kisah
Christopher dan Thomas mengajar kita dan meyakinkan kita
bahawa Tuhan tidak marah atau
terancam oleh agnostisisme yang
jujur.
Iman tidak pernah pasti. Begitu
juga perasaan bahawa Tuhan ada
akan sentiasa goyah. Begitu juga
dengan ketidakpercayaan tidak
boleh difahami Tuhan itu tidak
wujud. Bagi semua orang, akan
ada masa “malam gelap” di dalam
jiwa, akan ada masa seperti Tuhan
itu “bisu”, akan ada masa kita
menghadapi musim kesepian yang
dingin, akan ada masa kita mera-

gui realiti Tuhan sehingga tidak
dapat memahami atau tidak mengenali-Nya secara sedar.
Sejarah iman, seperti yang
disaksikan dalam kehidupan
Yesus dan kehidupan orang-orang
kudus, mengajar kita bahawa
Tuhan sering kelihatan “mati”
dan, pada masa itu, realiti dunia
empirikal dapat melemahkan
kepercayaan dan iman kita,
sehingga kita sukar percaya dengan apa yang tidak kelihatan, dan
hanya mahu percaya terhadap apa
yang dapat kita lihat dan sentuh
sekarang, lebih-lebih lagi kesakitan kita sendiri.
Setiap kali ini berlaku, seperti
Christopher dan Thomas, kita
harus menjadi agnostik yang jujur
yang menggunakan kebaikan dan
kekuatan yang diberikan oleh
Tuhan untuk membantu membawa orang lain menyeberangi sungai kehidupan yang membebankan. Tuhan tidak meminta kita
untuk memiliki iman yang kukuh
dan pasti, sebaliknya menuntut
kita untuk melayani dengan
murah hati, tidak mementingkan
diri dan berterusan. Kita mempunyai jaminan bahawa sekiranya
kita dengan setia menolong membawa orang lain, suatu hari kita
akan menemui diri kita di hadapan Tuhan yang Nyata, yang dengan lembut berkata kepada kita:
“Lihatlah sendiri, bahawa Aku ini
NYATA, bukan hantu.”
Bolehkah kita membuktikan
bahawa Tuhan wujud? Secara
teori, tidak; dalam hidup, ya. —
Hakcipta Terpelihara 19992021@Fr Ron Rolheiser

Perkasakan rohani dengan kekuatan Ekaristi

epatah mengatakan, makan
untuk hidup, bukan hidup
untuk makan.
Memang betul jika kita tidak
mendapat makanan yang secukupnya, pasti kita akan menjadi
lemah dan jika kita tidak mendapat makanan dalam jangka masa
yang panjang, maka pasti kita
akan mati.
Ini bererti kesihatan badan kita
memerlukan makanan yang
seimbang. Malah jenis makanan
yang kita makan pun akan
menentukan mutu kesihatan kita.
Maka benarlah ungkapan yang
berbunyi, “engkaulah apa yang
engkau makan!”
Di dalam Injil hari ini kita
mendengar Yesus pun sangat
memperhatikan keperluan asas
kita.
Dia tidak hanya membuat
mukjizat dengan memperbanyakkan roti dan ikan untuk orang
yang begitu ramai itu, tetapi juga
memberi makanan kerohanian.
Dia mahu memberitahu kepada
kita semua bahawa selain
makanan untuk jasmani, kita
perlukan juga makanan untuk

kesihatan jiwa kita.
Maka itulah sebabnya Yesus
mahu berselindung di sebalik
roti sewaktu Ekaristi, dengan
segala kuasanya, untuk menjadi
makanan kesihatan jiwa para
pengikut-Nya, “Akulah roti
h i d u p , ” k a t a Ye s u s ,
“Barangsiapa datang kepada-Ku,
ia tidak akan lapar lagi, dan
barangsiapa percaya kepada-Ku,
ia tidak akan haus lagi” (ay 35).
Mungkin anda bertanya
bagaimanakah roti Sakramen
Mahakudus itu memberi kesihatan dan kekuatan jiwa kita?
Pertama-tama Tubuh dan
Darah Kristus yang kita sambut
itu, tidak akan mengubah sifat
kemanusiaan kita.
Apabila kita menyambut
komuni, kita tidak akan secara
automatik terlepas bebas daripada keinginan-keinginan yang
tidak baik di dalam keperibadian
kita. Misalnya jika seseorang itu
mempunyai kelemahan terhadap
ketagihan alkohol atau dadah,
walaupun dia pergi menyambut
komuni berkali-kali, namun dia
tetap masih ada keinginan untuk

minum alkohol dan mengambil
dadah.
Demikian juga seorang wanita
yang suka mengumpat, cemburu
tidak tentu pasal, mengomel dan
terbit mata hari hingga terbenam
walaupun pergi menyambut ratusan kali, tidak akan membuatnya
menjadi pendiam dan tidak
mempunyai lagi perasaan yang
tidak baik tersebut.
Ini semua bukan bererti bahawa Tuhan tidak dapat melakukan
mukjizat melalui Misa Kudus,
tetapi Dia tidak pernah berjanji
berbuat demikian, dan memang
bukan demikian cara Tuhan
berkarya melalui Sakramen
Mahakudus.
Komuni Kudus diberikan
kepada kita bukan untuk menjadikan hidup kita menjadi
mudah atau menjadikan kita
orang-orang hebat yang berkuasa
melakukan di luar kemampuan
manusia.
Oleh kerana kasih-Nya terhadap kita, maka Kristus memberi
kita Ekaristi agar kita menjadi
sedar tentang cinta kasih-Nya
serta berusaha mencapai kera-

Hari Minggu Biasa Ke-18
(Tahun B )
16, 2-4. 12-15;
Efesus 4:17,20-24;
injil Yohanes 6:24-35

keluaran

jaan Tuhan secara konsisten,
penuh ketabahan dan kesetiaan.
Lalu, bagaimana Ekaristi
boleh menguatkan kita? Di
dalam Ekaristi, Tuhan memberikan diri-Nya sendiri sebagai
makanan yang adalah merupakan tanda cinta kasih-Nya kepada kita.
Memang benar bahawa kita
masih tidak bebas daripada perasaan ingin melakukan sesuatu
yang salah — mencuri, berbohong, menipu, minuman keras,
dadah dan sebagainya.
Namun fikiran-fikiran untuk
melakukan itu semua menjadi
semakin lemah, sebab kesedaran
kita semakin kuat bahawa itu
semua tidak perlu dilayan kerana
ia menyakitkan Tuhan yang kita
cintai.

Demikianlah bagaimana
Ekaristi itu memberi khasiat dan
kekuatan kepada jiwa kita. Ia
menjadikan kemanusiaan kita
semakin berani, Ia tidak membebaskan kita daripada segala
godaan, tetapi membuatkan kita
menjadi kuat dan sanggup mengatakan “Tidak” terhadap yang
tidak baik.
Ekaristi juga bukan memberikan kita sifat yang sungguh berbeza, tetapi ia menaikkan terang
sifat-sifat yang kita miliki menjadi sesuai dengan kehendak
Tuhan. Dalam hal ini kita perlu
meniru sikap St.Paulus yang pernah berkata, “Bukan lagi aku
sendiri yang hidup, melainkan
Kristus yang hidup di dalam
aku” (Gal 2:20). — santapan
rohani
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Kuasa memahami kesihatan
fizikal dan mental
MAJODI: Pelayanan Kaunseling Melaka-Johor menganjurkan program maya "Peraturan
Emosi — Pengurusan Tekanan dan Kegelisahan" pada 25 Julai 2021.
Lebih 50 orang peserta menyertai
program melalui aplikasi ZOOM. Dua
orang pakar dijemput untuk mengendalikan dua sesi mengenai kesihatan
mental.
Sesi pertama, Dr Fabian Dass,
pakar psikiatri, menyampaikan
sesi “KUASA (Memahami apa
itu kesihatan)”. Dr Fabian terlebih dahulu menjelaskan definisi
kesihatan yang merupakan keadaan
yang sempurna, sihat dari segi fizikal,
mental, rohani dan sosial.
Kesihatan mental adalah realiti, kritikal dan berkait rapat dengan kesihatan fizikal. Kesihatan mental bukanlah tentang mental atau otak
sahaja dan ia bukanlah taboo
atau tanda bahawa seseorang
itu lemah. “Kita harus menyedari bahawa kesihatan
mental perlu penjagaan khusus kerana ia
boleh menjejaskan tumpuan, tingkah laku
dan cara kita berkomunikasi.”
Jelas beliau, data yang diperolehi oleh National Health and Morbidity Surver (NHMS)
pada tahun 2015 mendapati 29.2% dari 4.2
juta yang berusia 16 tahun ke atas menderita masalah kesihatan mental. Manakala data
NHMS pada tahun 2017, 11.2% memikirkan
bunuh diri dan 10.1% telah cuba untuk membunuh diri disebabkan oleh tekanan mental.
Dr Fabian mengatakan masalah mental berpunca dari pengalaman trauma semasa kecil,
genetik dan mangsa siber atau media sosial.
Pakar psikiatri di Hospital Permai Johor
Bahru itu menasihati keluarga dan rakanrakan agar sentiasa memantau mereka yang
bergejala, menghadkan penggunaan gajet
khususnya permainan interaktif maya.
Salah satu cara untuk memastikan kesiha-
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tan mental yang baik ialah menjaga pemakanan. Dr Fabian menasihati agar umat
mengambil pemakanan sihat bagi memulihkan serta menguatkan fizikal. Katanya, mengurangkan pengambilan makanan berlemak,
minum air lemon atau limau tiga hingga empat gelas setiap pagi, makan buah-buahan dan
menambah sayuran pada diet adalah sangat
digalakkan bagi mengeluarkan toksin tidak
baik dalam tubuh.
Katanya, “Berkatilah tubuh anda setiap hari
dengan mengambil makanan yang sihat!”
Selain itu, umat juga digalakkan untuk
membuat latihan pernafasan dan mempraktikkan untuk menyayangi diri sendiri setiap
hari bagi mengeluarkan hormon yang baik
dan positif.
Panel kedua, Dr Rachel Samuel salah seorang Kaunselor Pelayanan Kaunseling
Keuskupan Melaka-Johor menyampaikan
sesi “Hiduplah Di Masa Kini” menjelaskan

mengapa beliau memilih topik ini adalah
kerana kebanyakan manusia menghabiskan
80% masa mereka memikirkan masa lalu.
Fokus mereka ialah rasa ‘kesal’ dan
‘bersalah’. Manakala 20% yang memikirkan masa hadapan pula asyik
bimbang dan takut akan terjadi
sesuatu yang tidak diingini.
Dr Rachel memetik kata-kata
dari Santa Ibu Theresa dari
Calcutta bahawa, “Semalam
sudah tiada. Esok belum tiba.
Kita hanya ada hari ini. Mari
kita mulakan.”
Menurut Dr Rachel,
tumpukan dan hargai apa
yang baik pada masa kini.
Katanya, berfokus pada
masa lalu atau masa
depan memburukkan
lagi tekanan dan rasa
tidak senang. Sebaliknya dengan menumpukan masa kini,dapat
meningkatkan perhatian dan menyelesaikan masalah dan mengurangkan reaksi emosi.
Dr Rachel mengajak para peserta berhenti
bimbang tentang masa depan dan fokus pada
masa sekarang. “Hidup dengan perlahan dan
nikmati hidup anda. Makan dengan perlahan dan nikmati makanan anda. Lakukan
perkara pada satu masa. Luangkan sekurangkurangnya sepuluh minit setiap hari tanpa
melakukan apa-apa...” demikian antara cara
menghidupi masa kini dengan tenang oleh
Dr Rachel.
Dr Rachel mengingatkan para peserta bahawa Yesus juga mahu para umat-Nya untuk hidup gembira dan bebas dari tekanan
melalui sabda-Nya dalam Injil Matius 6:34,
“Sebab itu janganlah kamu khuatir akan hari
besok, kerana hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah
untuk sehari.”
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Uskup Simon Poh
berterima kasih
pada warga tua atas
berkat, pengalaman
berharga mereka

KUCHING: “Orang tuamu akan mendapat
mimpi, dan orang mudamu akan mendapat
penglihatan” (Yoel 2:28).
Menjelang Hari Datuk-Nenek dan Warga
Tua Sedunia yang pertama, Uskup Agung
Kuching, Simon Poh melalui videonya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaannya kepada para Datuk-Nenek dan Warga
Emas yang membantu membangun dunia dan
masyarakat melalui pengalaman, doa-doa dan
usaha mereka.
Memetik pesan Sri Paus Fransiskus sempena
Hari Nenek-Datuk dan Warga Tua Sedunia,
Bapa Suci mengatakan para lanjut usia lebih
memahami bahawa panggilan mereka adalah
untuk melestarikan akar iman dan mewariskan
iman kepada yang muda.
Uskup Agung Simon juga amat bersetuju
dengan gesaan Sri Paus Fransiskus bahawa
tidak kira berapa pun usia, sama ada anda
masih bekerja atau tidak, apakah anda sendirian atau berkeluarga, apakah anda menjadi
nenek atau kakek di usia muda atau suatu masa
nanti, apakah anda masih mandiri atau memerlukan bantuan — tidak ada usia pensiun dari
pekerjaan mewartakan Injil dan mewariskan
tradisi kepada cucu-cucu anda.
Pesan video yang disiarkan melalui platform
Youtube itu diakhiri dengan doa yang dikarang
oleh Sri Paus Emeritus Benediktus XVI.

Kehadiran Yesus dalam Ekaristi

Soalan: Saya membaca dalam salah satu bahan
katekesis, Misa dirayakan atas perintah Tuhan,
sehingga Dia datang. Bukankah ketika Misa,
Tuhan itu sudah hadir? Mohon pencerahan. —
Daren

Jawaban: Ekaristi Kudus merupakan
Perjamuan Tuhan Yesus yang dilakukan-Nya bersama dengan kedua belas rasul.
Injil mencatat bahawa Tuhan Yesus menetapkan
hal ini ketika Dia makan pada perjamuan terakhir
sebelum Dia ditangkap dan diadili.
Secara tegas Tuhan mengatakan bahawa Dia
memberikan tubuh dan darah-Nya kepada para
murid. Inilah mengapa Ekaristi menjadi kekhasan
Gereja Katolik kerana Dia sendirilah yang meminta para rasul untuk melakukan apa yang telah dia
lakukan untuk mengenangkan Dia.
Maka tidaklah hairan bahawa ketika kedua
murid di Emaus, yang sedang dalam kegelisahan
dan putus asa, dapat mengenali Yesus pada saat
Dia memecah-mecahkan roti (Bdk. Luk. 24:3031). Oleh sebab itu, Ekaristi bukanlah tindakan
para murid, tetapi tindakan Yesus sendiri yang
dilanjutkan oleh para rasul dan Gereja-Nya (Lih.
Kis.3:42).
Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, kini
dapatlah kita memahami relasi Ekaristi dengan
kehadiran Tuhan. Pertama, hakikat Ekaristi sendirilah yang telah menunjukkan kehadiran Tuhan
Yesus.

Kedua, Tuhan Yesus adalah roti hidup, roti yang
memberi kesegaran kepada semua orang sebagaimana Dia katakan: “Akulah roti hidup; barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi,
dan barangsiapa percaya kepada-Ku ia tidak akan
haus lagi” (Yoh. 6:35).
Maka, Gereja sejak awal menyakini bahawa
Ekaristi adalah kehadiran Kristus kerana ketika
memecah roti setiap orang percaya dan selalu ingat
akan apa yang dilakukan-Nya.
Santo Paulus dalam Suratnya kepada jemaat
Korintus mengatakan: “Sebab setiap kali kamu
makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Ia datang” (1 Kor. 11:26).
Selain itu, Konsili Vatikan II dalam
Sacrosanctum Concilium juga menyatakan bahawa
Ekaristi adalah “sumber dan puncak kehidupan
Gereja”. Pernyataan ini secara implisit memberikan petunjuk dan penegasan bahawa Kristuslah
menjadi pelaku utama Ekaristi.
Oleh sebab itu, tidaklah hairan jikalau Santo
Ireneus mengatakan: “Cara fikir kita sesuai dengan
Ekaristi, dan sebaliknya Ekaristi memperkuat cara
fikir kita”.
Dia adalah pusat dari kehidupan orang Kristiani
sehingga ketika seorang imam merayakan Ekaristi,
ia merayakan atas nama Kristus. Inilah mengapa
imam dalam Gereja sering disebut sebagai in persona Christi atau alter Christus.
Selain itu, kehadiran Kristus dalam Ekaristi bagi

iman Katolik bukan sekadar suatu kenangan seperti seorang yang merayakan hari ulang tahunnya.
Sebaliknya, iman Gereja mengakui bahawa
kehadiran Kristus itu nyata (praesentia realis)
yang terwujud dalam “Tubuh dan Darah Kristus”.
Memang, pemahaman akan hal ini tidak dapat
dimengerti begitu saja oleh akal budi manusia kerana “Bagaimana mungkin roti dan anggur boleh
menjadi tubuh dan darah Kristus?”
Ini adalah penghayatan iman sehingga Gereja
menyakini bahawa Kristus hadir dan selalu hadir
dalam Ekaristi. Pemahaman ini ditegaskan kemudian oleh Katekismus Gereja Katolik: “Kristus
hadir di dalam Sakramen (Ekaristi) ini oleh perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darahNya” (KGK 1375).
Hasil, kehadiran Kristus bagi Gereja adalah
nyata dalam Ekaristi. Kristus memang tidak tampak rupanya seperti yang dilihat oleh para rasul,
tetapi kehadiran-Nya tetap ada dalam rupa “Tubuh
dan Darah Kristus” secara nyata.
Maka, Perayaan Ekaristi bukan bererti bahawa
Kristus itu tidak hadir, tetapi Kristus belum datang
kembali seperti ketika Dia memulai Perayaan
Ekaristi pertama bersama dengan para rasul.
Inilah mengapa Tuhan Yesus mengatakan: “Aku
berkata kepadamu: ‘Sesungguhnya Aku tidak akan
minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari
Aku meminumnya, iaitu yang baru, dalam
Kerajaan Tuhan” (Mrk.14:25). — Fr Yohanes
Benny Suwito, hidupkatolik.com
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Sahabat kecil Yesus
Peringatan mesra untuk ibu bapa/penjaga:
l muat turun dan cetak ruangan ini sebagai aktiviti rohani anak-anak.
Digalakkan untuk melakukan aktiviti ini bersama keluarga atau KKD/KED.

Cari LAPAN perbezaan pada gambar di bawah.

Yakub
mempunyai
12 orang
anak lelaki
(Kejadian
29:32-35;
30:1-26;
35:16-19;
37:35).
Isikan nama
anak-anak
lelaki dalam
kotak susun
suai di atas.

Hello adik-adik,

Akulah roti hidup ; barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak
akan lapar lagi, dan barangsiapa percaya kepada-Ku, ia tidak
akan haus lagi. (Yoh 6:35)
Sambungkan titik-titik pada gambar di sebelah kanan.

Apa khabar? Injil Minggu ini berbicara tentang Yesus sebagai roti hidup. “Akulah roti
hidup; barang siapa datang kepada-Ku, Ia
tidak akan lapar lagi” Sabda-Nya ini merupakan undangan agar kita datang kepada-Nya
secara berterusan, bukan sekadar hari ini
sahaja atau pada hari minggu sahaja tetapi
setiap hari.
Bagaimana kita dapat menyambut Yesus
setiap hari lebih-lebih lagi pada musim pandemik ini di mana Gereja ditutup?
Adik-adik, kita tetap dapat menyambut
Yesus dengan membaca Alkitab. Alkitab kita
yang mengandungi Firman-Nya yang hidup!
Dengan membaca, merenung dan menghayati
Firman Tuhan,Yesus menyentuh dan mengenyangkan jiwa kita yang lapar dan haus.
Oleh itu adik-adik, ajaklah ibu bapa dan
keluarga adik-adik untuk selalu membaca
Alkitab bersama.
Salam Sayang
Auntie Melly

Mari Berdoa
Tuhan,
Berilah kami kekuatan untuk terus
berdoa, berharap dan melakukan
kebaikan pada musim pandemik ini.
Amen.
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Peserta SYD-5 hasilkan lukisan digital Bonda
Maria berpakaian tradisi Kadazan
PENAMPANG: Lukisan Bonda Maria
dalam pakaian tradisi Kadazan Papar
oleh seorang peserta SYD-5 telah menjadi
tular dan menarik perhatian beberapa
orang Uskup, religius dan umat awam.
Ramai yang bertanya siapakah pelukis
digital yang unik dan berbakat itu?
Eva Glen Robert, seorang mahasiswa
kejuruteraan mekanikal Tahun Tiga di
UiTM Shah Alam, pelukis gambar Bonda
Maria dan Anak Yesus dalam pakaian
tradisi Kadazan Papar, mengongsikan bahawa beliau menghabiskan masa selama
tujuh jam untuk menghasilkan gambar
rohani itu.
Beliawanis yang berasal dari Paroki St
Michael Penampang, itu juga aktif dalam
pelayanan kampus dan pernah mengikuti
pelayanan misi melalui MJCC (Malacca
Johore Catholic On Campus) di mana Eva
berkesempatan menjadi misionari yang
menjelajah ke kawasan-kawasan pedalaman misalnya di Belaga, Sarawak serta
Pensiangan dan Mision Paitan di Sabah.
Bekas pelajar MRSM Kota Kinabalu itu
mengatakan penyertaannya dalam SYD5 adalah buat julung-julung kalinya. Biarpun baru pertama kali, namun Eva telah
diberi kepercayaan untuk menjadi fasilitator dalam sesi-sesi perkongsian (Heart to

Eva Glen Robert

Heart).
Melalui temu bual dengan HERALD, Eva mengakui, semasa menghasilkan lukisan digital Bonda
Maria tersebut, dia berada dalam keadaan tertekan dan murung. Semasa
SYD-5 berlangsung, Eva
baru sahaja menyelesaikan peperiksaan semesternya dan berasa tertekan kerana walaupun
telah berusaha tetapi
masih tidak dapat melakukan yang terbaik untuk peperiksaan tersebut.
“Pada hari itu, saya amat tertekan kerana saya menduduki peperiksaan dengan

teruk. Dalam hari yang sama, saya juga
menyelaras kumpulan sharing dalam SYD5.” Sehabis sesi, Eva mendapat inspirasi
dari lukisan rohani seorang belia Sarawak,
Mikee Ronaa, yang melukis Bonda Maria

dalam pakaian etnik Sarawak. Dia juga
menghubungi salah seorang rakannya, Esther Marius, yang memiliki banyak koleksi
bergambar dalam pakaian tradisi Kadazan Sabah sebagai rujukan.
“Ketika saya melukis gambar itu, saya
ditemani dengan lagu "Maria Tina Za
do Koupusan” (Maria, Bonda yang kami
kasihi). Sambil melukis, saya berdoa dan
Tuhan memberikan saya kekuatan serta
inspirasi dalam menghabiskan lukisan itu.
Bahagian yang sukar dilukis ialah siung
(topi berbentuk tiga segi yang mempunyai corak anyaman dan dipakai oleh
kaum wanita Kadazan daerah Papar).”
“Walaupun melukis selama tujuh jam
tanpa henti, Tuhan telah menyentuh saya,
Dia menukar kesedihan dan kekecewaan
saya kepada sukacita!”
Eva juga menujukan lukisan itu kepada
para penganjur SYD-5, para paderi, religius, penyampai sesi dan semua yang terlibat di atas usaha gigih mereka di tengahtengah pandemik demi membawa belia
lebih dekat kepada Tuhan.
Belia dan umat Katolik yang ingin melihat lukisan digital ini, sila klik https://m.
facebook.com/story.php?story_fbid=45936
33570700891&id=100001628814533&sfnsn=
mo

Selepas 20 tahun, KSFX kembali
jadi tuan rumah SYD-6
KENINGAU: Kejayaan para belia di Sabah menganjurkan Virtual Sabah Youth
Day-5 ditutup dengan penuh meriah
dengan pengumuman Tuan Rumah Sabah Youth Day-6 oleh Bapa Uskup Cornelius Piong.
Pengumuman itu dibuat pada 23
Julai 2021 yang lalu melalui Misa Kudus Penutup VSYD5 yang diadakan di
Rumah Retret Keuskupan Keningau,
Kg.Tuarid, Tatal.
Rasminya, Katedral St.Francis Xavier
Keningau akan menjadi tuan rumah
SYD-6 kelak.
Ini merupakan kali kedua Katedral
St.Francis Xavier, Keningau menjadi
tuan rumah bagi pesta belia terbesar
di Sabah itu. Paroki ini pernah menjadi
tuan rumah bagi SYD perdana pada tahun 2004.
Semasa Misa Kudus, Uskup Cornelius menyuarakan pertanyaanya kepada para belia tentang maksud di sebalik perkataan “Ya”.

"Selepas Bonda Maria mengatakan
Ya, apakah yang dialami olehnya selepas itu? Bonda Maria mengalami banyak cabaran,” jelas Uskup Cornelius.
"Oleh sebab itu para belia harus menanggapi perkataan “YA” itu dengan
komitmen dan perlakuan yang penuh
tanggungjawab," kata Uskup Cornelius.
Ketua Keuskupan Keningau itu juga
menyeru agar para belia mempunyai
sense of belonging iaitu bangga menjadi
belia Kristus serta Bangga menjadi persatuan dengan Kerajaan Tuhan.
Prelatus itu mengharapkan SYD-6
para belia dapat bertemu secara fizikal.
Pengerusi Belia Komisi Belia Keuskupan Keningau, Sdra Roney Eming berasa teruja dan gembira kerana SYD-6
akan kembali ke Keuskupan Keningau
khususnya Paroki Katedral St Francis
Xavier.
"Sudah pasti, empat tahun kemudian, akan banyak penambahan dan

naik taraf dari segi fasiliti dan kelengkapan berbanding 20 tahun yg lalu.
Beliau juga berharap agar penganjuran
SYD-6 akan lebih bersemangat dan

memberi impak positif kepada iman
para belia katolik di seluruh Sabah
seturut rencana Tuhan. — Juanis bin
Marcus
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Di tengah-tengah gelombang Covid-19,
Vietnam diberkati 34 paderi baharu

HO CHI MINH: “Hari ini adalah
hari sukacita besar, hari berkat
besar di Keuskupan Vinh, yang
bersukacita bagi 34 paderi baharu
ditahbis, yang juga akan menjadi
misionari, di mana Tuhan memanggil mereka untuk menyatakan dan
memberi kesaksian kepada Injil,”
ujar Uskup Alphonse Nguyen Huu
Long pada kata-kata pembukaannya semasa memimpin Perayaan
Ekaristi pada 25 Julai lalu.
Prelatus itu mengatakan bahawa
keuskupannya “menjalani saatsaat kebahagiaan yang luar biasa
ini, pada saat penderitaan besar
berlaku di kebanyakan tempat di
dunia kerana lonjakan jangkitan
COVID-19, termasuk di Vietnam”. Misa pentahbisan itu hanya
dapat dihadiri oleh beberapa religius, seminarian dan umat beriman
demi mematuhi protokol kesihatan
Covid-19.

“Amat tepat dalam situasi dramatik ini, para paderi baharu akan
menjadi orang Samaria yang baik”,
yang menawarkan rawatan dan belas kasihan kepada hati yang terluka, dan mereka juga akan menjadi
misionari di tempat-tempat terpencil atau di mana sahaja Tuhan me-

manggil mereka untuk melayani,”
ujar Uskup Alphonse.
“Penginjilan,” ujar Uskup Alphonse, “adalah tugas bagi setiap
orang yang telah dibaptis, misi
sejati bagi setiap paderi untuk
memimpin umat kepada Tuhan
agar semua orang memiliki karu-

ROMA: Sri Paus Fransiskus berharap dapat mengunjungi TimorLeste pada tahun depan, demikian
menurut seorang pegawai kanan di
nunsiatur apostolik.
Lawatan ini akan dilakukan sekiranya situasi COVID-19 bertambah baik, kata Msgr Marco Sprizzi, chargé d’affaires di nunsiatur
tersebut, seperti yang diberitahu
kepada para wartawan selepas
bertemu dengan Perdana Menteri,
Taur Matan Ruak pada 23 Julai.
“Kami berharap lawatan ini dapat dilakukan pada bulan pertama
tahun depan,” katanya.
Sri Paus Fransiskus sepatutnya
mengunjungi Timor-Leste, In-

donesia dan Papua New Guinea
pada bulan September tahun lalu.
Namun, perjalanannya dibatalkan
kerana pandemik Covid-19.
Mgsr Sprizzi berkata, beliau
berharap pemerintah Timor-Leste
akan terus meningkatkan usaha
vaksinasi sebelum kunjungan Sri
Paus.
“Sri Paus memberitahu saya;
"Saya akan pergi, saya akan pergi
ke Timor-Leste.” Oleh itu, saya
meminta penduduk Timor-Leste
untuk mendapatkan vaksin supaya
anda dapat menyambut kedatangan
Bapa Suci dengan selamat, katanya.
Msgr Sprizzi juga memberitahu

Ruak bahawa Sri Paus Fransiskus
menyambut baik pindaan undangundang migrasi dan suaka negara
itu.
Kira-kira 267,028 orang dari 1.3
juta penduduk Timor-Leste telah
menerima suntikan vaksin pertama
mereka, sementara 79,908 telah
mendapat dos vaksin yang kedua,
menurut Kementerian Kesihatan.
Sementara itu, jumlah kes Covid-19 sejak bermulanya pandemik
itu berjumlah sekitar 10,350, dengan 695 kes aktif dan 26 kematian.
Kadar jangkitan harian semakin
menurun, meningkatkan harapan
Sri Paus dapat segera berkunjung.
— media Vatikan

TOKYO: “Melindungi semua
kehidupan menciptakan kedamaian” akan menjadi tema inisiatif
“Sepuluh Hari untuk Kedamaian”
tahun ini. Inisiatif ini merupakan
suatu tempoh aktiviti doa tahunan yang diadakan oleh Gereja
di Jepun, dari 6-15 Ogos untuk
mengingati mangsa pengeboman
atom Hiroshima dan Nagasaki.
Dalam pesan sempena perayaan
doa itu, Uskup Joseph Mitsuaki
Takami dari Nagasaki, Presiden
Konferensi para Uskup Jepun
(CBCJ), menjelaskan bahawa
tema itu diambil dari cogan kata
kunjungan Apostolik Sri Paus
Fransiskus ke Jepun (23-26 November 2019), yang menekankan
hubungan antara tragedi itu dan
ancaman perang nuklear yang
masih berlaku sehingga kini.
Uskup Joseph menyatakan bahawa keamanan dan kestabilan
masyarakat antarabangsa pada
hari ini masih terancam disebabkan konflik bersenjata, krisis

pelarian di seluruh dunia dan ketegangan yang semakin meningkat
antara Amerika Syarikat dan China yang menghala kepada “perang
dingin baharu”.
Dalam konteks ini, prelatus
itu mengatakan, “apa yang dapat
kita lakukan ialah terus menggesa negara-negara itu untuk terus
berusaha berdialog dengan sabar,
membangun hubungan yang lebih
baik”.
Uskup Joseph turut menyatakan bahawa, walaupun Perjanjian Larangan Senjata Nuklear
(TPNW) mula berkuat kuasa
pada 22 Januari tahun ini, namun
masih banyak negara yang belum

mengiktirafnya.
Prelatus itu juga menyebut
tentang pandemik Covid-19 dan
mengulangi seruan untuk solidariti yang lebih besar.
Negara-negara yang lebih kaya
dan lebih kuat — kata Uskup Joseph — harus menyokong negaranegara yang miskin, menghormati
martabat semua kehidupan secara
saksama sehingga “memperdalam
saling percaya sebagai saudara
dan saudari”, seperti yang digesa
dalam Dokumen Persaudaraan
Manusia yang ditandatangani di
Abu Dhabi pada tahun 2019 dan
Ensiklik Bapa Suci Fransiskus
Fratelli tutti. — media Vatikan

Bapa Suci ingin kunjungi
Timor-Leste tahun 2022

Gereja Jepun lancar inisiatif “10 Hari
untuk kedamaian”

nia keselamatan dan kehidupan
kekal”.
“Dalam konteks kekurangan
paderi dan di tengah-tengah pandemik yang menyebabkan penduduk menderita, selepas berdoa
panjang, saya memutuskan untuk
mengutus separuh daripada paderi
baharu ini ke wilayah terpencil, di
keuskupan yang kekurangan paderi,” ujar Uskup Alphonse yang
mengutus beberapa daripada paderi ini sebagai imam ‘Fidei Donum’
di Keuskupan Hung Hoa utara,
yang kekurangan paderi untuk melayani lebih 250,000 umat beriman di daerah pergunungan dan
dataran rendah.
Tambah Uskup itu lagi, “Paderi
dipanggil untuk sedia diutus dan
sukacita melayani di mana sahaja
termasuklah di tempat-tempat
yang sukar dijangkau dan di kawasan-kawasan miskin.”

Negara yang diperintah Komunis itu meskipun berjaya menahan penularan coronavirus sepanjang tahun 2020, kini mengalami
gelombang terburuknya setakat
ini. Angka COVID-19 telah melebihi 6,000 jangkitan sehari beberapa minggu terakhir ini. Kementerian kesihatan negara itu, baru-baru
ini melaporkan terdapat 7,882 kes
baru pada 26 Julai berbanding
7,531 kes pada hari sebelumnya.
Dalam keadaan ini, umat Katolik di semua keuskupan diseru
untuk membantu menyumbang
keperluan asas, material dan
kerohanian bagi orang-orang di
kawasan kuarantin yang memerlukan.
Sebilangan paderi, religius dan
orang awam juga menjadi sukarelawan membantu orang-orang di
kawasan berisiko tinggi seperti di
hospital. — Fides/media Vatikan

Para guru Katolik Thailand
sahut gesaan Bapa Suci

Pemimpin Gereja dan guru-guru Katolik di Thailand memulakan siri
webinar sebagai sahutan seruan Sri Paus Fransiskus untuk kesepakatan
global tentang pendidikan. Kredit gambar: LiCASnews.com
BANGKOK: Para pendidik Ka“Ini adalah yang pertama ditolik di Thailand melancarkan siri adakan dalam pertemuan maya,”
webinar pada 26 Julai lalu, yang kata Fr Homprathum pada 26 Jubertujuan untuk menyahut seruan lai, seraya menambah bahawa akSri Paus Francis untuk pelaksan- tiviti dalam talian di Thailand itu
aan pendidikan yang relevan.
bertujuan untuk membina semula
“Tujuannya adalah untuk mem- “jalan pendidikan untuk merealberikan kesedaran akan pesan Sri isasikan perjanjian tersebut” di
Paus Fransiskus,” kata Father sekolah-sekolah di negara itu.
Akarat Homprathum, setiausaha
Lebih seribu orang pentadbir
agung Majlis Pendidikan Katolik dan guru sekolah Katolik, terThailand (CECT), sebuah organ- masuk ketua keuskupan untuk
isasi yang terdiri dari lebih 300 pendidikan dan ketua-ketua konsekolah dan perguruan tinggi di gregasi religius yang mengendanegara ini.
likan sekolah-sekolah di ThaiPada bulan Oktober tahun lalu, land, menghadiri pertemuan itu.
Sri Paus Fransiskus meminta seKardinal
Francis
Xavier
mua “orang muhibah” dan setiap Kriengsak Kovithavanich, pressektor masyarakat untuk me- iden Persidangan Uskup Katolik
nyokong Global Compact on Ed- Thailand, menekankan panggiucation, sebuah perjanjian untuk lan Sri Paus untuk memperhatimendorong perubahan pada skala kan "ketidakadilan sosial yang
global, agar pendidikan dapat serius, pelanggaran hak, bentuk
menjadi pencipta “persaudaraan , kemiskinan yang mengerikan"
kedamaian, dan keadilan.”
dalam proses pendidikan.
Siri webinar itu, yang ditaja oleh
Kardinal Francis juga mengKongregasi untuk Pendidikan Ka- ingatkan para peserta mengenai
tolik, bertujuan “memastikan ba- seruan Bapa Suci Fransiskus
hawa setiap orang mendapat akses agar institusi pendidikan dan
kepada pendidikan berkualiti yang akademik Katolik juga terbuka
sesuai dengan martabat manusia untuk semua orang, termasuk
dan panggilan bersama kita untuk masyarakat bukan Kristian. —
persaudaraan.”
LiCASnews.com
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70 tahun, Konvensi Pelarian
PBB lindungi hak pelarian
VATIKAN: 28 Julai 2021, merupakan
ulang tahun ke-70 Konvensi Pelarian
PBB. Ulang tahun itu jatuh pada masa di
mana terdapat 26.4 juta pelarian di dunia
— yang paling tinggi yang pernah dilihat;
48 juta orang yang kehilangan tempat
tinggal dan 4.1 juta pencari suaka.
Konvensi, yang sebahagian besar tidak
berubah, selain dari Protokol tambahan
tahun 1967, telah mendapat sokongan
politik yang luas sejak disusun dan diadopsi selepas Perang Dunia II.
Perlindungan terhadap nyawa dan
maruah migran dan pelarian adalah salah
satu ciri khas kepausan Sri Paus
Fransiskus yang berulang kali meminta
semua lelaki dan wanita muhibah untuk
membuka tangan dan hati mereka kepada
saudara-saudaranya yang menjadi pelarian kerana melarikan diri dari kemiskinan
dan perang.
Prelatus itu juga meminta para pemimpin dan legislator “dan seluruh
masyarakat antarabangsa (…) untuk
menghadapi realiti mereka yang telah
dipindahkan secara paksa, dengan melaksanakan projek yang efektif dan pendekatan baharu untuk melindungi maruah
mereka, untuk meningkatkan kualiti
hidup mereka dan untuk menghadapi
cabaran yang muncul dari bentuk penganiayaan, penindasan dan perhambaan
moden.”
Chiara Cardolett, wakil Pesuruhjaya
Tinggi PBB untuk Pelarian (UNHCR) ke
Takhta Suci, Itali dan San Marino semasa
menjadi tetamu di Radio Vatikan, menje-

laskan bahawa Konvensi, “salah satu instrumen undang-undang yang paling diratifikasi di bumi,” menetapkan asas undangundang yang menjamin solidariti dan perlindungan bagi pelarian, dalam masa yang
sama, memberi peluang untuk mencari
penyelesaian baru dalam senario dunia
yang berubah-ubah.
Chiara mengakui bahawa dunia kini
telah berkembang dan pelarian serta
pemerintah berhadapan dengan konteks
yang sangat berbeza; “Konteks yang tidak
berkaitan dengan realiti Perang Dunia
Kedua atau Perang Dingin sesudahnya,”
tetapi dalam realiti semasa di mana konflik lebih kompleks kerana pelbagai alasan.
Katanya, “Pada hari ini, ada pelbagai

praktik yang berkaitan dengan perlindungan pelarian. Sebagai contoh, kita tahu
bahawa 90% pelarian pada masa ini tinggal di negara-negara membangun, sangat
dekat dengan tempat mereka melarikan
diri. Jadi hari ini, cabaran sebenarnya
bukanlah menentukan siapa pelarian, melainkan siapa yang akan bertanggungjawab terhadap rawatan dan perlindungan
mereka.”
Namun, tegasnya, melalui Konvensi
1951, ia menetapkan asas perpaduan dan
kerjasama antarabangsa sebagai asas instrumen ini, dan “oleh itu penting bagi
memastikan bahawa Negara-negara
mengambil tanggungjawab ini dengan
serius, dan memberikan perlindungan
kepada pelarian.” — media Vatikan
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Kenali
Santo Anda

J

St John Vianney
dari Ars
~ 4 Ogos ~

ohn Vianney telah dilahirkan pada tahun 1786,
di sebuah perkampungan
kecil di negara Perancis.
Bapanya seorang petani.
John tidak dapat pergi ke
sekolah kerana keluarganya
miskin. Ketika berumur 16
tahun, John memberitahu
ibu bapanya tentang keinginannya untuk menjadi paderi namun tidak diizinkan.
Namun dua tahun kemudian, si bapa membenarkan
John memasuki seminari di Lyons.
Semasa di seminari, John menghadapi masalah
dalam pelajaran khususnya bahasa Latin. Dia belajar
dengan bersungguh-sungguh tetapi selalu gagal dalam
peperiksaannya.
Oleh sebab itu dia diminta supaya meninggalkan
seminari. Walau bagaimanapun, seorang imam, Fr Balley, dari kampung berdekatan, menasihatinya tidak putus asa, serta mengajar John.
Lapan tahun kemudian, John ditahbis menjadi paderi.
Setelah ditahbis, John menjadi paderi di sebuah tempat
bernama Ars. Tetapi penduduk di situ tidak berminat untuk datang ke gereja.
Fr John Marie Vianney berusaha melawat, berdoa,
berpuasa, mengajar katekimus, menderma dan meluangkan masa untuk mendengar pengakuan dosa. Akhirnya umat di situ mulai berubah kerana melihat kesungguhan Fr John Vianney. Mereka mulai mengubah cara
hidup dan selalu datang ke gereja.
Tuhan memberi Yohanes karunia untuk membaca
fikiran orang dan mengetahui masa hadapan seseorang.
Kerana karunia itu, ramai orang telah bertobat orang
luar mulai berdatangan ke Ars.
John Marie Vianney wafat pada tahun 1859 pada usia
73 tahun. St. John Vianney dinyatakan kudus pada tahun 1925 oleh Paus Pius XI.

Vatikan perlihat imej rasmi Pertemuan Keluarga
Sedunia 2022
Mantan jaringan
media Katolik,
SIGNIS, meninggal
dunia di Cuba
TAKHTA SUCI: Vatikan melancarkan
gambar rasmi Pertemuan Keluarga
Dunia 2022 di Roma pada 28 Julai
2021.
Gambar itu, dilukis oleh paderi Yesuit
dari Slovenia, Fr. Marko Ivan Rupnik,
diterbitkan pada 28 Julai oleh Dikasteri
untuk Umat Awam, Keluarga dan
Kehdiupan. Keuskupan Roma akan
menjadi tuan rumah bagi acara ini ini
pada tahun hadapan.
Perkahwinan di Kana menjadi latar
belakang lukisan, dengan pengantin perempuan berdiri di belakang tabir sebelah
kiri, dan Yesus dan Maria di sebelah
kanan. Di hadapan mereka adalah
seorang hamba yang menuangkan wain.
Fr Rupnik, pengarah Centro Aletti di
Roma, seorang yang dikenali kerana
beliau mengawasi pengubahsuaian
Chapel Redemptoris Mater di Istana
Kepausan Vatikan, yang dibuka semula
pada tahun 1999 setelah tiga tahun bekerja.
Dalam sebuah video yang menerangkan makna lukisan tersebut, Fr Rupnik
berkata: “Bagi kita orang Kristian, keluarga adalah ungkapan sakramen, iaitu
perkahwinan. Dan ini mengubah
maknanya sepenuhnya, kerana sakramen
selalu melibatkan transformasi.”
Tambahnya, “Secara semulajadi, Roh
Kudus membawa transformasi kepada
kehidupan. Dia melakukannya dengan
mengubah kehidupan alam, bukan dengan menafikannya, sebaliknya merangkul dan mengubahnya, kerana keutamaan bukan lagi sifat, tetapi hubungan.”

“Oleh itu, untuk mewujudkan imej ini,
sempena perhimpunan keluarga besar
ini, saya memikirkan dari mana saya
harus bermula. Apa yang saya rasa penting adalah menunjukkan pembaharuan
keluarga menurut Gereja, menurut pembaptisan, menurut hidup dalam Kristus,
menurut orang baharu.”
Pertemuan Keluarga Dunia pertama
diadakan di Roma pada tahun 1994
semasa kepausan Sto Yohanes Paulus II.

Ia juga diadakan di Eternal City pada
tahun 2000. Pertemuan ini berlangsung
setiap tiga tahun dan pertemuan terakhir
adalah di Dublin, Ireland, pada tahun
2018.
Pertemuan Keluarga Dunia ke-10
menjadikan Roma sebagai tuan rumah
kali ketiga. Awalnya ia dijadualkan
pada bulan Jun 2021, tetapi ditunda
selama setahun kerana pandemik coronavirus. — CNA

HAVANA:
Gustavo
Andújar, mantan presiden jaringan media
Katolik, SIGNIS, meninggal di Havana, Cuba,
pada 26 Julai.
Dalam sebuah pengumuman di laman
web SIGNIS, Andújar
digambarkan sebagai seorang penyokong setia organisasi tersebut.
Beliau terpilih sebagai presiden dalam Kongres
Dunia organisasi itu di Roma pada tahun 2014.
SIGNIS adalah gerakan awam Katolik yang terdiri
dari para profesional dalam media komunikasi yang
perwakilan lebih dari 100 negara.
Andújar adalah presiden organisasi itu dari 2014
hingga 2017 dan wakil presiden dari 2005 hingga
2014. Beliau menjadi anggota OCIC-SIGNIS Cuba
sejak 1965 dan memimpinnya dari 1994 hingga 2016.
Hingga kematiannya, Andujar memimpin Pusat
Kebudayaan Padre Félix Varela Keuskupan Agung
Havana dan menjadi anggota Komisi Komunikasi
Nasional Konferensi para Uskup Katolik Cuba.
Tahun 2006, Paus Benediktus XVI menganugerahi
Pro Ecclesia et Pontifice Cross kepadanya dan pada
tahun 2017, setelah tempoh penggalnya sebagai
presiden SIGNIS berakhir, Sri Paus Fransiskus mengangkatnya sebagai Kesatria Ordo San Silvestre. —
LiCASnews.com

PERMOHONAN DOA SRI PAUS
(OGOS)

MINGGUAN KATOLIK

PENGINJLAN: Gereja — Marilah kita berdoa
bagi Gereja, agar ia dapat menerima dari Roh
Kudus, rahmat dan kekuatan untuk memperbaiki dirinya dalam terang Injil.

Warga tua bukan
‘sisa-sisa’ kehidupan

Duta Muda Kristus, perkukuh
pengetahuan tentang Sabda Tuhan

KAJANG: Pada bulan April,
tiga orang ketua belia dari Gereja Holy Family Kajang iaitu
Danny Lee, Ricma Lydia, dan
Claudia Carrol merancang untuk
mengadakan pengajian isu-isu
apologetik dengan lebih mendalam bersama Diakon Adrian
Ng.
Kemudian, pengajian ini mendapat sokongan rasmi dari Belia
KUBM agar lebih ramai lagi
belia dapat mengikuti pengajian
ini. Lalu, Sdra Calvin Ohsey diambil masuk sebagai penasihat
pengajian ini.
Mulai 16 Mei 2021 hingga 4
Julai 2021, seramai 10 orang pe-

serta menyertai program maya
ini selama lapan minggu.
Enam peserta adalah belia
daripada Gereja Holy Family
Kajang, manakala empat lagi
adalah pelajar-pelajar universiti
di bawah jagaan Gereja tersebut.
Bahan pembelajaran telah dijadikan sebagai refleksi Alkitab
bagi mereka sepanjang program
dan pada masa inilah peluang
untuk mengalami pertukaran
yang mendalam bagi mereka
untuk menjadi pengikut Tuhan
yang sejati.
Danny Lee dan pasukan muda
nya telah berjaya mengatasi kebimbangan mereka untuk mem-

impin jiwa muda yang mereka
tidak pernah bertemu sebelum
ini, beberapa pelajar dalam program ini merupakan setahun
lebih tua daripada pasukan ini.
Walaupun sesi pembelajaran
diadakan selama dua jam namun
ada beberapa sesi berlangsung
hampir tiga jam kerana pelajar-pelajar ini sangat berminat
tentang bab kajian kitab yang
tertentu apatah lagi yang mencetuskan banyak persoalan serta
memerlukan perbincangan yang
lebih mendalam.
Program 'bible study' BELIA
KUBM HFK ini bukan sahaja
sebagai bahan ilmiah, malah
menjadi satu permulaan transformasi iman dan memperkasakan kerasulan. Beberapa peserta
mengalami sentuhan oleh kuasa
Roh Kudus untuk memulakan
pembelajaran kitab ini melalui
kumpulan rakan mereka sendiri
dan mahu berkongsi tentang
misi Kristus ini kepada kawan
yang lain.
Maka, sesi pembelajaran
Alkitab yang seterusnya dengan
pertukaran nama Duta Muda
Kristus bermula pada 1 Ogos.
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KENINGAU: “Selamat Hari DatukNenek dan Warga Tua. Saya bahagia
menjadi nenek. Cucu cicit memeriahkan hidup saya...” tulis Jaina Jane,
seorang nenek yang juga pendengar
setia radio digital Kekitaan FM yang
menulis pada ruangan komen radio itu
pada 26 Julai yang lalu.
Radio Kekitaan FM melalui segmen "Firman Tuhan dan Renungan"
telah memberi penghormatan kepada
para Datuk, Nenek dan Warga Emas
seperti yang dihimbau oleh Sri Paus
Fransiskus.
Segmen yang dikendalikan oleh DJ
Watitir, menampilkan empat orang
warga emas sesuai dengan tema segmen pada hari itu, “Suara mereka amat
berharga.”
DJ Watitir secara peribadi mengatakan para datuk-nenek dan warga
tua bahawa umur adalah anugerah,
mereka mewariskan pengalaman dan

pesan kehidupan yang sangat berharga
kepada generasi muda.
Seorang Datuk dan tiga orang
Nenek merupakan tetamu istimewa
segmen tersebut.
Mereka ditemu ramah tentang sejarah kehidupan mereka secara singkat
dan harapan mereka terhadap generasi
muda.
Sdra Bayangad, 82, dari Kg Panagatan Ulu Keningau, Yudog, 81, dari
Kg Situong-tuong Tambunan, Laisah,
75 dari Kg Magatang Keningau dan
Julia, 85, dari Kg Kindasan, Keningau — adalah seperti yang diilhamkan
oleh Sri Paus Emeritus Benediktus
XVI yang juga seorang lanjut usia
tetapi masih terus berdoa dan bekerja
untuk Gereja, yang berkata, “doa para
warga tua dapat melindungi dunia,
membantunya mungkin lebih efektif
daripada aktiviti hingar-bingar kebanyakan orang.”

Hikmat Alkitab dalam menghadapi cabaran
MAJODI: CHARIS BMA Keuskupan Melaka Johor, baru-baru ini
telah mengadakan Persekutuan
Doa Kelompok (PDK) siri yang
ke-7 dalam tahun ini. Dengan
mengambil tema, “Hikmat Alkitab
dalam menghadapi cabaran hidup”
perkongsian yang telah disampaikan oleh Fr. Nicholas Stephen dari
Keuskupan Agung Kota Kinabalu,
selaku penceramah undangan pada
pertemuan tersebut.
Seramai 160 orang peserta yang
telah menyertai Persekutuan Doa
Kelompok ini dari pelbagai paroki
di seluruh Keuskupan Malaysia.
Persekutuan doa dimulakan dengan pujian dan penyembahan yang
dikendalikan oleh tim dari Johor
Selatan.
Dalam sesinya, Fr Nick mengatakan bahawa kita sangat memerlukan Firman Tuhan sebagai sandaran
kekuatan dalam hidup kita. Firman

Tuhan sebagai terang dan penyuluh
dalam hidup kita terutama dalam
keadaan sekarang, saat dunia dilanda kecemasan dan kepanikan
akibat dari pandemic Covid-19 ini.
Ramai orang yang kehilangan
pekerjaan, punca pendapatan,
hidup dalam kemurungan, tekanan,
kehilangan arah tujuan, cabaran
dalam keluarga, pergaduhan antara
suami isteri, tidak dapat ke Gereja dan seribu satu macam cabaran
yang melanda dunia dan kita semua.
Ke manakah kita harus pergi, kepada siapakah harapan dan pertolongan kita? Maka saat-saat seperti
ini, kebergantungan kita hanya dan
dalam firman Tuhan yang hidup,
yang memberikan kita kekuatan,
penghiburan, pengharapan dan kesembuhan.
Fr Nick memetik beberapa petikan teks dari Alkitab seperti dalam

Mazmur 119:105 “Firman-Mu itu
pelita bagi kakiku dan terang bagi
jalanku,” mengingatkan peserta
bahawa Sabda Tuhan sungguh
kekuatan dalam hidup kita terutama
dalam masa sukar ini.
“Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan
gemetar kerana mereka, sebab Tuhan-Mulah yang berjalan menyertai

engkau; Ia tidak akan membiarkan
engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.” (Ulangan 31:6).
Tuhan itu tidak terbatas oleh
masa dan ruangan, penyertaan dan
pertolongan Tuhan selalu ada bagi
kita yang percaya kepada-Nya. Fr.
Nick mengucapkan terima kasih
kepada pihak CHARIS BMA
Keuskupan Melaka-Johor kerana

Empat puluh anggota paderi dari
pelbagai keuskupan menyertai pertemuan doa maya ini yang dimulakan dengan Angelus, seterusnya
Ibadat Petang, diikuti berkat khas
dari Uskup Agung Julian Leow.
Fr Patrick Massang, CSsR, dari
Gereja Our Mother of Perpetual
Help, Ipoh, menyampaikan renun-

gan singkat mengenai datuk dan
nenek serta warta emas yang memainkan peranan penting dalam
rancangan keselamatan Tuhan.
Perkongsiannya
berdasarkan
tema yang dipilih pada hari itu, "Kekayaan dalam Hidup yang bertahun-tahun" (The Richness of Many
Years of Life).

Katanya, "Iman bukanlah abstrak
dan ia selalu diperturunkan kepada
kita melalui komunikasi dan ini
adalah pernyataan pertama dari para
penatua kita."
Paderi itu mengakhiri renungannya dengan menggalakkan kaum
muda menghargai Datuk-Nenek
dan Warga Emas, selalu menyayan-

telah menjemput beliau memberikan perkongsian dalam persekutuan Doa Kelompok bulan ini.
Sesi soal jawab dan doa permohonan diadakan selepas sesi dari Fr.
Nick. Dalam perkongsian, ramai
peserta yang mahu agar persekutuan doa kelompok seperti ini lebih
kerap diadakan lagi di masa akan
datang. — Charis BMA MJD

Klerus Semenanjung berhimpun dalam Ibadat Senja

KUALA LUMPUR: Sempena Hari
Dunia Pertama untuk Datuk-Nenek
dan Warga Emas, Gereja St Joseph
menganjurkan Ibadat Petang melalui ZOOM bagi para klerus di Semenanjung Malaysia.
Ia disiarkan secara langsung untuk membolehkan umat beriman
turut serta.

gi dan menghormati mereka sepanjang masa.
Uskup Agung mengakhiri Ibadat
Petang dengan berkat serta mengajak generasi muda agar meminjamkan telinga mereka kepada DatukNenek dan Warga Emas yang selalu
mengulangi kisah-kisah impian,
kenangan dan doa mereka.

