REFLEKSI BEC JUN 2020
Tema tahunan: Dihantar Dalam Kegembiraan Untuk Menyembuhkan
Tema Jun: Sebut saja perkataan itu maka saya akan sembuh
Fokus: Dihantar ke dunia untuk menyembuhkan
Acara: Korpus Kristi
Tren Media Sosial: pmpttrustingod
Pengenalan
Kisah wira yang menyayat hati senang didapati di sekitaran kehidupan kita. Contohnya seorang
lelaki di Pulau Pinang yang baru-baru ini melamar lagi kepada isterinya yang sudah 26 tahun
berkahwin ketika dia mendapati isterinya terhidap barah payu dara. Satu lagi contoh di mana
seorang remaja di Johor yang berjaya menarik dua orang dari kereta yang terlibat dalam
kemalangan sebelum dijilat api. Dan satu lagi mengenai sebuah syarikat telekomunikasi yang
memberikan penyelesaian untuk membantu penduduk seluruh kampung membelajari bahasa isyarat
kerana salah seorang lelaki di kampung adalah pekak dan bisu. Bagaimana pula dengan kisah
jurulatih sebuah pusat membina badan yang mengambil seorang budak lelaki sebagai anak angkat.
Tujuannya kerana budak yang mati akibat penyakit sel barah itu berhenti datang untuk latihan di
pusat?
Wira-wira dalam kisah-kisah ini boleh menjadi sumber inspirasi kita. Namun, membaca kisah-kisah
tersebut dan melakukan perbuatan tesebut adalah dua perkara yang berbeza sama sekali.
Pengorbanan, terutama untuk orang-orang lain, bukan satu perkara yang mudah. Sebaliknya, kita
mampu "melakukan" mukjizat-mukjizat ini, betapa pun kecilnya, untuk membawa penyembuhan
kepada mereka mahu pun di rumah, komuniti atau masyarakat kita. Pada bulan ini, sementara kita
menyambut Hari Raya Korpus Kristi, kita juga meraikan kewujudan kita menjadi sebahagian
daripada Tubuh Kristus. Dan apakah ertinya mengasihi dan mengorbankan diri kita sendiri untuk
orang-orang lain - untuk menjadi sama seperti Yesus di dunia kita yang membawa penyembuhan ke
Dunia.
Doa Pembukaan:
Jemput seorang ahli BEC untuk mengatakan doa pembukaan
Lagu Pembukaan:
Betapa baiknya untuk tinggal bersama
Betapa baiknya untuk tinggal bersama saudara-saudara di dalam Tuhan
Dan untuk berkongsi kehidupannya hari ini.
Hati kita bersinar dan menyinar ketika kita bertemu satu semasa lain
Untuk beribadah dan berdoa.
Anda berkata "Di mana dua atau tiga orang berkumpul di atas nama saya, saya akan berada di sana"
Dan sebagai peringatan terhadap anda, kami berkumpul untuk memuji, janji anda untuk selamalamanya.
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Betapa baiknya untuk berkongsi di dalam hikmat Tuhan
Dan menjalani kehidupan mengikuti kekudusan-Nya.
Berkumpul bersama dalam doa, di mana kebenaran diberitahu dan didengar,
Kami belajar untuk mematuhi.

Dialog:
Dalam bulan Jun, kita merayakan Perayaan Tubuh dan Darah Tuhan yang Maha Suci atau lebih
dikenali dalam bahasa Latin, iaitu Korpus Kristi. Ini adalah satu perayaan yang memberikan
keutamaan khususnya kepada Ekaristi Suci. Mengapakah kita masih merayakan Ekaristi 2,000
tahun selepas Kristus institusikannya pada
makan malam yang terakhir? Kita melakukannya kerana Yesus mengarahkan kita membuat
demikian: "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku."
Dalam Gereja Katolik, Ekaristi Suci sering dikenali dalam pelbagai nama:
1) "Ekaristi" kerana Yesus mempersembahkan diri-sendirinya kepada Tuhan Bapa sebagai satu
perbuatan kesyukuran.
2) "Jamuan Tuhan" atau "Memecah Roti" kerana kami merayakannya sebagai makanan.
3) "Komuni Suci" kerana kita menjadi satu dengan Kristus dengan menerimanya.
4) "Misa Kudus" (kiriman suci), kerana ini memberi kita misi: "Pergilah dalam kedamaian, dan
muliakanlah Tuhan dalam kehidupan anda."
Ekaristi Suci memberikan kita peringatan abadi ke atas penderitaan, kematian dan Kebangkitan
Kristus. St
Augustine pada abad ke-5 Masihi, ketika merujuk kepada Ekaristi berkata: "Ia adalah Misteri anda,
Misteri kehidupan anda yang telah diletakkan di atas mezbah." Ekaristi adalah Misteri dalam
keimanan kita, misteri dalam Harapan kita dan misteri dalam kerja Amal kita. Ini memberi
peringatkan kepada kita akan kewajiban kita untuk berkorban dengan kasih sayang untuk orangorang lain sebagaimana dilakukan Yesus.
Diparafrasa dari: https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-06/sunday-reflection.html
Soalan yang mengasyikkan:
● Apakah yang dimaksudkan oleh St. Augustine ketika dia berkata: "Ia adalah Misteri anda,
Misteri kehidupan anda yang telah diletakkan di atas mezbah." Mengapakah Ekaristi Suci
adalah suatu "Misteri?"
● Apakah kata-kata, "Ekaristi adalah Misteri dalam keimanan kita, misteri dalam Harapan kita
dan misteri dalam kerja Amal kita” bermaksud bagi anda?
● Bagaimanakah misteri Ekaristi Suci mengaitkan hidup anda dengan mereka dalam BEC,
paroki dan seluruh Gereja?
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Pengertian:
Roma 12: 1-8.
Kerana itu, saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu, supaya kamu
mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan
kepada Tuhan: itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah
kehendak Tuhan: apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Berdasarkan
kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu:
Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari pada yang patut kamu pikirkan, tetapi
hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang
dikaruniakan Tuhan kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita
mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian
juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus; tetapi kita masing-masing adalah
anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan
menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita: Jika karunia itu adalah untuk bernubuat
baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita
melayani; jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar jika karunia untuk menasihati, baiklah
kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati
yang ikhlas; siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin; siapa yang
menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita.

Refleksi:
● Baca teks satu kalinya.
● Baca semula teks itu dengan senyap mendengar perkataan yang dikehendaki Tuhan,
bercakap dengan kami di dalam hati kami.
● Kongsikan perkataan / frasa yang menyentuhi kita.
● Kongsikan mengapa perkataan / frasa ini menyentuhi kami.
● Sebulah suara, pilih satu "perkataan kehidupan" yang boleh direnungkan bersama dalam
kumpulan untuk bulan yang akan datang.
Tindakan:
● Kongsikan cerita atau kejadian di mana seseorang yang anda kenali menggunakan
kebolehannya untuk membawa penyembuhan kepada anda atau orang-orang lain.
● Bagaimanakah anda boleh menggunakan atau berkongsi kebolehan rohani anda membawa
penyembuhan kepada mereka di BEC dan di kawasan sekitar pada bulan akan datang?
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Doa Penutup:
Anima Kristi (Jiwa Kristus)
Jiwa Kristus, sucikan aku. Tubuh Kristus, selamatkan aku.
Darah Kristus, mabukkan aku. Air dari sisi Kristus, basuhkan aku.
Kesengsaraan Kristus, kuatkan aku. Wahai Yesus, dengarkan aku.
Dalam luka anda sembunyikan aku.
Jangan berikan penderitaan dalam perpisahan dengan anda.
Dari musuh yang berniat jahat pertahankan aku.
Pada masa kematianku, panggillah aku dan mintalah aku datang kepadaMu,
agar aku boleh memuji-muji-Mu bersama orang-orang kudus dan malaikat-malaikat-Mu,
Untuk selamanya dan selamanya.
Amin.
Disusuli dengan satu dekad Rosario atau Rahmat Ilahi.

Lagu Penutup:
Roti, Diberkati dan Pecah
Yesus, kau yang saya sayangi,
Kaulah yang saya kenali.
Kaulah yang kuat saya jadikan,
Semangat dalam jiwa saya.
Dari awan semalam,
Melalui malam kesengsaraan,
Ajarilah saya, Tuan, untuk mengetahui jalan anda
Ketahui sekali lagi.
Roti, diberkati dan dipecahkan untuk kita semua;
Simbol cinta anda dari biji-bijian begitu tinggi.
Roti, diberkati dan dipecahkan untuk kita semua;
Roti hidup yang anda berikan kepada kami, roti kehidupan untuk semua.
Yesus, kau yang saya sayangi,
Kaulah yang saya kenal.
Kaulah yang kuat saya jadikan,
Semangat dalam jiwa saya.
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