Dia yang mati
menggantikan
kita menjadi
matlamat
pencarianku.
Dia yang bangkit
demi kita
menjadi
keinginanku.
– Sto. Ignatius dari
Antiokhia

Bacaan Injil Harian:
Zakharia 9: 9-10
Mazmur 144: 1-2. 8-11,
13-14
Roma 8: 9, 11-13

5 JULAI 2020

Mesias yang dijanjikan itu sememangnya seorang raja yang
agung dan akan membawa kemenangan. Pada masa yang sama,
dia juga akan menjadi pemimpin yang rendah hati dan datang
untuk membawa damai. Mazmur pada hari ini turut memberi
gambaran yang cantik tentang dia: “Tuhan itu pengasih dan
penyayang, lambat akan murka dan besar kasih setiaNya.”
Gambaran ini menjadi realiti apabila Yesus Kristus dilahirkan
ke dunia. Melalui Dia, manusia dapat mengenal dan
mengalami kebaikan dan belas kasihan daripada Tuhan.
Kristus juga telah menunjukkan serta mengajar cara hidup
yang “baru” dan memperkenalkan peraturan hidup yang
“berbeza” kepada umat manusia. Ini bermakna, sebagai
murid-muridNya, kita dipanggil untuk hidup melalui cara di
mana kita berusaha mempelajari cara hidup seperti yang
diajarkanNya dan berlandaskan piawaianNya. Kita tidak layak
untuk digelar sebagai pengikut Kristus jika membuat yang
sebaliknya. Santo Paulus menekankan perkara ini apabila dia
berkata “melainkan jika engkau memiliki Roh Kristus, engkau
tidak akan menjadi miliknya”.

N E W W AY O F B E I N G C H U R C H

Hari Minggu Biasa ke-14

DIUTUS DENGAN KEGEMBIRAAN UNTUK MENYEMBUH
TEMA BULANAN:

AKU TELAH MENGUTUS MEREKA KE DUNIA

Mengikut Piawaian Siapa?

Pada hari ini, sebagai para pengikut dan saksi Kristus, kita
harus bertanyakan pada diri sendiri:
“Sudahkah saya
tunjukkan kepada dunia “cara hidup” dan “piawaian” yang
Kristus telah tetapkan untuk saya? Jika Tuhan telah
menunjukkan cinta kasih dan belas kasihNya, serta hidup
dengan penuh kerendahan hati, tidak patutkah saya berbuat
yang sama?”

Kristus amat mengenali bangsa manusia. Dia bukan sahaja
berkata-kata kepada minda para pendengarNya, bahkan juga
kepada hati mereka agar mereka dapat mengalami sendiri
betapa besarnya cinta kasih daripada Bapa di surga dan juga
daripada Yesus sendiri untuk kita semua. Dia memberi kita
Perkataan teladan melalui pengajaran dan cara hidupNya akan makna
mengasihi. Walaupun kita tidak layak, Tuhan mengutus kita
ke dunia untuk mengasihi seperti Yesus. Semoga kita hidup
Allah mengutus kita ke dalam bimbingan RohNya dan berlandaskan “piawaianNya”
dunia untuk mengasihi agar dunia dapat mengenal kita adalah umat Kristian melalui
seperti Yesus
cinta kasih yang kita tunjukkan. ✟
Matius 11: 25-30
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elama ratusan tahun, kaum Yahudi menunggu kedatangan Mesias
yang mana Tuhan telah berjanji untuk menghantarkan kepada
mereka, dan mereka menjangkakan dia sama seperti seorang raja yang
agung atau seorang pemimpin politik. Dalam bacaan pertama, nabi
Zakharia memberi orang Yahudi satu gambaran tentang Mesias ini.
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Tema Bulan Julai 2020

Evangelise/Call : I Gave Sent Them Into The World.

04th/05th Julai 2020 :
HARI MINGGU BIASA: Zec 9, 9-10, Ps 144, 1-2, 8-9, 10-11, 13cd – 14, Rom 8, 9, 11-13, Mt 11, 25-30

“Aku hendak memuji nama-MU, Ya Allah. Aku hendak menuji nama-Mu, Ya Allah ” (Mazmur : 88)

Warga asing dan penduduk tetap yang terhormat, kerana perintah kawalan pemulihan Kerajaan, kami
dengan tulus menyesal untuk memberitahu bahawa pada masa ini anda diminta untuk tidak mengambil
bahagian dalam Misa sehingga diberitahu lebih lanjut. Permintaan Maaf Yang Ikhlas!
1) 12 Julai (Matahari): 9.00 pagi (BM) / 9.00 pagi (Mand) BM - Hanya BEC Maria Bunda, Sikamat (Z-3) & BEC Hati Kudus (Z-13)
Mandarin - pautan pendaftaran dalam talianhttps://forms.gle/7jmnCXvYi4kUMrVk6
2) 19 Julai (Matahari): 8.00 pagi (Bahasa Tamil); 11.00 pagi (Eng) Bahasa Tamil - Hanya BEC, St. Cecilia (Z8), Sts Titus & Angela (Z10), St. Thadeus (Z11), St. Hendry
(Z12),
Sts James / Clement / Monica (Z13), Sts. Bernadine 1,2,3,4 / John Paul II /
Bruno 1, 2, 3 / St. Catherine / S2 Ketinggian (Z 16)
Bahasa Inggeris - Hanya BECS - Sts. Joseph / Albert / Margaret (Z 1), Sts. Ambrose / Hilary 2 / Fabian /
Joseph dari
Cupertino / Basil (Z 3), Sts. Mary / Joan / Christopher / George (Z 6),
Sts. Robert.Stephen / Timothy (Z 7), St. Martha (Z10), Sts. Thadeus / Mathews / Joseph (Z 11)
3) 26 Julai (Matahari): 8.00 pagi (Bahasa Tamil); 11.00 pagi (Eng) - Butiran akan dimaklumkan kemudian.
NOTA: a) MEREKA YANG MENGHADIRI MISA WAJIB UNTUK MEMAKAI PELITUP MUKA,
SILA DATANG DENGAN PELITUP MUKA SENDIRI
b) SILA DATANG KE GEREJA SEJAM SETENGAH (1 ½ JAM) LEBIH AWAL, BAGI
MELALUI SEMUA PROSES SOP SEBELUM MISA BERMULA.

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Dibuka Sementara :

PERMURIDAN: DIUTUS DENGAN KEGEMBIRAAN Isnin - Sabtu – 8.30am

14TH

Pematuhan SOP (Standard Operation Procedure)

PEJABAT PAROKI :

Mereka yang menghadiri Misa harus mematuhi arahan / SOP yang diberikan dan bekerjasama
dengan penyelaras.
Mereka yang menghadiri Misa hendaklah membawa Kad Pengenalan masing-masing (I.C.)
Mereka yang tidak berasa sihat, selesema, sakit tekak, batuk & sukar bernafas tidak boleh
menghadiri Misa walaupun anda berada dalam senarai.
Memakai pelitup muka / mendaftar diri / periksa suhu / membersihkan tangan sebelum memasuki
dan keluar dari Gereja selepas Misa.
Kad nombor akan diberikan kepada setiap umat yang menghadiri Misa, sila pastikan ia disimpan
dengan selamat dan mengembalikannya di pintu keluar selepas Misa.
Tidak ada Pengakuan Dosa buat masa ini, harap maklum.
Sila duduk di bangku yang telah diarahkan.
Tidak bensentuhan / berpelukan & berjabat tangan. Komuni akan diterima dengan tangan sahaja.
Penggunaan tandas haruslah berdisiplin, dan tidak terlalu ramai. Penjarakan sosial harus dijaga.
Anda diminta untuk segera beredar sebaik sahaja Misa tamat.

hingga 1.30 pm
semasa PKPB - Covid
19 sehingga
makluman seterusnya

>MEMILIKI KEUPAYAAN SEPERTI KANAK-KANAK:
Saudara dan saudari yang terhormat, untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, kecerdasan saja
tidaklah mencukupi, kecuali digabungkan dengan kemampuan kanak-kanak untuk bertanya-tanya dan
menyerah. Tujuan utama Yesus adalah dan untuk memperkenalkan kita kepada hubungan keakraban
dengan Tuhan. Mat, 11: 28 "Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih dan terbeban, dan aku
akan memberi kamu istirahat," berbicara tepat tentang pergantungan ini kepada Tuhan. Terlepas
dari semua masalah kami, marilah kita mempercayainya ketika dia berkata, kuk saya mudah dan
beban saya ringan.
Keberkatan dan Keamanan selalu! Frs. Xave dan Kenneth.

Sumbangan diterima dari 18 Mac sehingga 28 Jun 2020 (semasa PKP)
Sumbangan Paroki Ruang Adorasi
Bank makanan PIHDM
Jumlah terkumpul :

RM37,836.00

RM16,188.00

RM6,825.00

Terima kasih atas sumbangan anda.Tuhan memberkati.

SUMBANGAN/PERSEMBAHAN: Kepada sesiapa yang ingin memberi sumbangan seperti
berikut:

(1) Sumbangan Kewangan Paroki
(3) Ubahsuai ruang Adorasi

(2) Persembahan Misa
(4) PIDM Food Bank

Kami menyeru anda untuk menggunakan perbankan secara atas talian. Maklumat
akaun bank Paroki Gereja adalah seperti dibawah:
(a)
Bank: Public Bank Berhad
(b)
Penama Akaun Nama : Church of Visitation
(c)
Nombor Akaun : 3121194612
Sila nyatakan maklumat dengan betul dalam perbankan atas talian seperti berikut untuk
dijadikan rujukan paroki :- (i) Jumlah (ii) Tujuan – seperti yang berikut :
(1) Sumbangan kewangan Paroki
(2) Pemohonan Doa (nama) – (RIP, Kesyukuran atau Permohonan Khas)
(3) Ubahsuai ruang Adorasi
(4) PIHDM Food Bank
(Untuk maklumat lanjut sila hubungi : John Davidson (017-6158961) or Bernadette (0122715840)

Sila emelkan slip transaksi kepada emel Paroki:
serembanvisitation@gmail.com untuk tujuan rujukan Paroki
Pray for the Departed Souls of : ( 1) Doreen Ng (d.o.d : 30/06/20)
(2) Hu Sepang (d.o.d : 03/07/2020)
May Perpetual Light shine upon them

