Bapa yang
penuh
cintakasih yang
menjaga kamu
pada hari ini
akan menjaga
kamu juga esok
dan setiap hari.
- St. Francis de Sales

Bacaan Injil Harian:
Kis 6, 1-7
Maz 32, 1-2. 4-5. 18.19
1 Pet 2, 4-9
Yoh 14, 1-12

Perkataan

mingguan
Tuhan tidak pernah
meninggalkan
kita
EDARAN DALAMAN SAHAJA
BUL 19/2020

10 MEI 2020

Lirik dan melodi lagu ini sering menghantui saya setiap kali saya
berada di jalan persimpangan dalam hidup. Mungkin
soalan-soalan ini timbul hasil “beban” peribadi atau peristiwa
mencabar yang saya hadapi. Soalan akhir selalunya adalah –
“Sudahkah saya melakukan yang terbaik pada hari ini, minggu
ini, tahun ini atau di dalam hidup saya sendiri, untuk
mencerminkan Kristus dalam diri saya?
Semenjak memeluk iman Kristiani, saya sedar bahawa hidup
adalah mengenai perjalanan bersama Tuhan sehinggalah
sekarang. Merenung kembali tentang kehidupan saya, saya
sedar bahawa saya tidak pernah keseorangan. Pada waktu baik
dan buruk, saya tidak pernah keseorangan. Yesus adalah
sahabat yang setia. Ya, saya mengeluarkan air mata
kegembiraan dan kesedihan, tetapi selalu bersama Tuhan di sisi
saya. Benar, ini menyentuh saya seperti Epifani – kebenaran
bahawa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dialah
Tuhan yang berjalan bersama kita setiap hari. Apabila Yesus
berkata, “Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah,
percayalah juga kepadaKu.” (Yoh 14:1), Dia menjamin
kehadiranNya, dan juga kehadiran Bapa. Dia yang telah
menebus kita dengan hidupNya sendiri, sudah tentu tidak akan
meninggalkan kita dalam apa jua situasi dan keadaan!
Lagipun, di dalam Injil hari ini, Yesus memberitahu kita “Aku di
dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku” (Yoh 14:10). Di dalam
SabdaNya, Yesus bukan saja membantu kita memahami
destinasi hidup kita, tetapi bagaimana kita harus sampai ke
sana. Akhirnya, ia adalah mengenai kembali kepada Bapa, yang
akan menyediakan banyak tempat tinggal untuk kita (Yoh 14:2),
dan kita sampai ke sana, dengan lebih menjadi seperti
AnakNya, iaitu “…Jalan, Kebenaran dan Hidup” (Yoh 14:6).
Maka, kita yang telah menerima, marilah juga kita menjawab
panggilan untuk menjadi teman seperjalanan kepada
orang-orang di sekeliling kita. Dengan berbuat demikian, kita
akan lebih memahami diri kita di dalam perjalanan ini, kita
menjadi lebih seperti Kristus di dalam perkataan dan tindakan
kita, dan akhirnya, perlahan-lahan tetapi pasti, kita berjalan ke
arah kesatuan penuh dengan Bapa di Surga. ✟
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Minggu Paska Ke-5

DIUTUS DENGAN KEGEMBIRAAN UNTUK MENYEMBUH
TEMA BULANAN:

HIDUP DALAM SEGALA KELIMPAHAN

Tuhan Berjalan Bersama Kita

I

ngatkah kamu lagu terkemuka oleh Diana Ross
yang mempunyai lirik ini?
“Tahukah kamu ke mana tujuanmu?
Sukakah kamu hal-hal yang ditunjukkan
hidup kepadamu?
Ke manakah tujuanmu?
Tahukah kamu?

GEREJA VISITATION
85-A, Jalan Yam Tuan, 70000 Seremban
Tel : 06-7624468 / 7634934 / 7677542 Fax : 06-7677544
Email : serembanvisitation@gmail.com
Website : www.visitationseremban.org

+.
.

TEMA TAHUN 2020
PEMURIDAN : DIUTUS DENGAN SUKACITA UNTUK PEJABAT PAROKI :
Ditutup sementara
MENYEMBUH
Tema bulan April 2020

Parish Pastor : Rev. Fr Xavier Andrew
Associate Pastor : Fr. Kenneth Gopal

Penginjilan/Panggilan : Hidup Penuh

09/ 10 Mei 2020 :
HARI MINGGU PASKAH KE-5 : Kis 6, 1-7 Mzm 33, 1-2, 4-5, 18-19, 1 Ptr 2, 4-9, Yoh 14, 1-12



“Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu” (Mzm : 33)

Derma setakat ini dari 18 Mac - 03 Mei 2020 (semasa PKP)
Derma Paroki
Bilik Adoration

PIHDM Food Bank

Jumlah terkumpul :

RM930.00

RM13,910.00

RM11,330.00

Terima kasih atas semua jenis sumbangan. Tuhan memberkati.
DERMA / PEMBERIAN :

Bagi mereka yang ingin menyumbang kepada salah satu perkara berikut:
(1) Sumbangan kewangan kepada Paroki
(2) Persembahan Misa
(3) Makeover bilik Adorasi
(4) PIDM Food Bank
Kami menggalakkan anda untuk menggunakan kemudahan dalam talian perbankan anda.
Butiran Akaun Bank Parish adalah seperti berikut:
(a)
Bank : Public Bank Berhad
(b)
Nama Akaun Bank : Church of Visitation
(c)
No Akaun : 3121194612
Sila nyatakan dalam pemindahan dalam talian butiran berikut agar Pejabat Paroki dapat
menjelaskannya dengan tepat:- (i) Jumlah (ii) Tujuan – mana yang berikut :
(1) Sumbangan Kewangan ke Paroki
(2) Intensi Misa untuk (nama) - (RIP, atau Kesyukuran atau intensi Khas)Makeover Bilik
Adorasi
(3) PIHDM Food Bank
(Untuk maklumat lanjut hubungi : John Davidson (017 6158961) atau
Bernadette (012 2715840)

Sila hantarkan slip transaksi ke e-mel Paroki: serembanvisitation@gmail.com untuk tujuan rekod
pejabat Paroki.

Tiada Misa kerana PKP–Covid 19 sehingga notis selanjutnya.

Pejabat Paroki akan ditutup pada 01 - 12 Mei 2020.
Sebarang panggilan kecemasan: Nathan (012 6840750) atau Collins (016 3647506)
Doakan Jiwa yang telah meninggal :

(1) Semua jiwa yang telah meninggal akibat Covid-19

Semoga Cahaya Kekal bersinar kepada Mereka

kerana PKP –Covid
19 sehingga notis
selanjutnya.

PENGGERAK MENGGERAKAN ANDA:
Saudara dan saudariku yang terhormat, kerana terdapat kekurangan di PKP, banyak
dari kita akan kembali ke gaya hidup biasa kita. Semasa PKP, kebanyakan dari kita
akan mengambil sikap lebih tenang, lebih reflektif dan lebih berdoa dan memberi
diri. Selalunya, bahkan 'perkara buruk' berfungsi untuk kebaikan, ketika kita tetap
fokus dan mulia dalam kes Covid-19 ini. Biarkan ia berfungsi sebagai pembelajaran
bagi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih sedar walaupun kembali ke tabiat
kita. Mungkin pandemik ini telah membawa sebahagian besar dari kita ke kesedaran
yang lebih besar mengenai kehidupan seperti yang pada awalnya dirancang oleh
Tuhan. Oleh itu marilah kita memulakan hidup baru yang lebih menyenangkan kepada
Tuhan daripada sekadar memenuhi keperluan dan kerakusan diri kita sendiri.

Berkat dan Damai selalu!

Frs. Xave and Kenneth.



Garis Panduan Pengebumian di bawah Perintah Kawalan Pergerakan

a)

Tidak ada doa peringatan tujuh hari umum di rumah pengebumian atau di
rumah. Keluarga boleh menunaikan solat mereka sendiri secara tertutup. Buku
boleh disediakan oleh paroki untuk kegunaan keluarga. Keluarga mungkin
menerima pelawat yang akan memberi penghormatan sebentar.

b) Doa Vigil oleh Paderi dan jenazah pengebumian hendaklah dilakukan di rumah
atau ruang tamu. Ini terhad kepada ahli keluarga terdekat mengikut garis
panduan Majlis Keselamatan Negara dan KKM. Gereja utama tidak dapat
digunakan kerana larangan di bawah perintah itu.
c)

Langkah berjaga-jaga kesihatan awam yang lain (menjauhkan dari sosial dll)
harus diperhatikan)

d) Semua perkahwinan pada bulan Mac dan April disyorkan untuk ditangguhkan.
 Siaran Langsung Misa Minggu Suci dari 09 - 15 Mei 2020
– tonton siaran langsung di: www.Tv.ArchKL.org
Sabtu: 09 Mei

Ahad

: 5.00 pm (English);

: 10 Mei : 7.30 am (Tamil)
9.00 am (Mandarin)
10.30 am (English)

Hari Biasa : 13 Mei : 7.00 pm (Rosari bersama Archbishop Julian Leow)

